วารสาร

เพื่อนคนทางาน
เพื่อแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558

อาชีพกุ๊กไทยในเยอรมนี

มารตีหญิงไทยหลากความสามารถ

ค่าจ้างขั้นต่าในเยอรมนี: ตรงนี้มีคาตอบ
จัดทำโดยฝ่ำยแรงงำนประจำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เ พื่ อ น ค น ทำ ง ำ น
เ ล่ ม นี้ มี อ ะ ไ ร
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ค่าจ้างขั้นต่าในเยอรมนี :
ตรงนี้มีคาตอบ

13

มาราตี หญิงไทย
หลากความสามารถ

23

โต๊ะบรรณาธิการ

Designer Outlet Neumünster

09

บ้านพักผู้หญิงและบ้านพักฉุกเฉิน

11

อาชีพกุ๊กไทยในเยอรมนี

ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรของเยอรมนี (ตอนที่ 1)

19

“ทาได้ / ทาไม่ได้” พฤติกรรมต้อง
สงสัย ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

21

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการขอเงิน
สมทบประกันบานาญคืน

22

อัญมณีเจ็ดประการเพื่อจิตตปัญญา

27

มาส่องดูกันดีกว่าว่าคนเยอรมันกิน
หน่อไม้ฝรั่งกันยังไง

29

ภาพกิจกรรม ใคร... ทาอะไร...
กับใคร...ที่ไหน...อย่างไร

03 ผลงาน 6 เดือน: สร้างงาน-พัฒนาคน-

คุ้มครอง-คุณภาพชีวิต ‘คนทางาน’

ช้อปปิ้งกัน (ต่อ) ที่

โ ต๊ ะ บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน วารสาร “เพื่อนคนทางาน” ฉบับนี ้ขอต้ อนรับท่านเข้ าสู่
ฤดูใบไม้ ผลิด้วยปกวารสารสีสนั สดใสซึ่งน่าจะทาให้ ท่านรู้สึกสดชื่นอยากเปิ ดวารสารขึ ้นมาอ่าน
ทันที ส่วนคอลัมน์ ด้านในก็ไ ม่น้อยหน้ าเพราะมี เรื่ องราวต่างๆ มากมายที่ เปี่ ยมด้ วยสาระ น่า
ติดตาม เพราะผ่านการคัดสรรของฝ่ ายบรรณาธิการซึ่งมีความตังใจเป็
้
นอย่างยิ่งที่จะผลิตวารสาร
ฉบับกะทัดรัด อ่านง่าย สบายตา มีเนื ้อหาทันสมัย ได้ ประโยชน์และมีข้อคิดเห็นที่อาจสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ทกุ ท่านได้ นาไปใช้ ในการดารงชีวิต
คณะบรรณาธิการต้ องขอขอบคุณผู้ร่วมเขียนคอลัมน์ ผู้มีส่วนในการจัดทาวารสาร และ
ผู้อา่ นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้ วารสาร “เพื่อนคนทางาน” ได้ ทาหน้ าที่เป็ นเพื่อนให้ กบั คนไทย
ในสหพันธ์ฯ มาจนถึงปั จจุบนั และขอยืนยันว่าเราจะพัฒนาวารสารให้ ดียิ่งขึ ้น น่าอ่านยิ่งขึ ้น และ
ถูกใจของท่านมากขึ ้นต่อไปค่ะ
กัญจนาภรณ์ ไซกัล
ผู้ชว่ ยทูตฝ่ ายแรงงาน

บรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการ
ออกแบบและผลิต

นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล
นางอิสริ ยา บุช
นางสาวภัทรพร แต้ มศิริ
ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ ลนิ

ผลงาน 6 เดือ‘คนท
น างาน’

สร้างคน—พัฒนาคน—คุม้ ครอง—คุณภาพชีวต
ิ

.....

เมื่ อกลางสัปดาห์ ที่ ผ่านมา กระทรวงแรงงาน
เปิ ดแถลงผลงาน 6 เดือน โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
แ ล ะ ใ น ป ล า ย สั ป ด า ห์ ที่ จ ะ ถึ ง ศุ ก ร์ ที่
1 พฤษภาคม ก็จะเป็ นวันแรงงานแห่งชาติ
เป็ นช่วงเวลา 2 ช่ว งที่ ม าบรรจบใกล้ เคี ยงกัน
เป็ นโอกาส ที่จะได้ สะท้ อนบอกกล่าว พี่น้องแรงงานให้
ไ ด้ ท ร า บ ค ว า ม ตั ้ง ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ ส ร้ า ง
การเปลี่ ย นแปลงสู่ สิ่ ง ที่ ดี และสิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า ให้ พี่ น้ อง
แรงงาน ได้ รับทราบ
รัฐมนตรี ’แรงงาน บอกว่าได้ ผลักดันให้ นโยบาย
‘คนไทยมีงานทา’ มีความเป็ นรูปธรรม
การจัดตัง้ ‘ศูนย์บริ การจัดหางานเพื่ อคนไทย’
เมื่อ เดือนมกราคม จากจุดแรกที่ กรุงเทพมหานคร และ
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เพือ่ นคนทางาน

โดย (sukhumal.mol@gmail.com)

2, 3 ที่สงขลา, นครราชสีมา และจะกระจายจัดตังแห่
้ งที่
4, 5, 6...ที่ ร ะยอง นครปฐม และเชี ย งใหม่ ภายในปี
2558 นี ้ นัน่ หมายความว่า ต่อไป หัวเมืองใหญ่ในแต่ละ
ภูมิภาคจะมี ศูนย์บริ การจัดหางานทาหน้ าที่เป็ นแม่ข่าย
ให้ บริการเพื่อการมีงานทา กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
กระทรวงแรงงานอยู่ ในกระทรวงกลุ่ ม
ความมั่ นคง การท าให้ ค นไทยมี ง านท า จึ ง เป็ น
การตอบโจทย์ ‘มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยืน ’ อย่ า งชั ดเจน
เพราะการหางานให้ ค นท า ก็ คื อ ‘ให้ ’ วิ ธี ห าปลา
เพื่อการมีปลากินตลอดไป
การเปิ ดศูนย์บริ การจัดหางานเพื่อคนไทย และ
ภารกิจจัดหางานให้ คนไทยในทุกบริ การของกระทรวง
แรงงาน วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาทาให้ คนไทยได้ บรรจุ
งาน-มีงานทาไปแล้ วกว่า 2 แสนคน

ผลงานตรงนี ้ จึง น่าจะเป็ น ความชัดเจน ของ
ความตังใจในการท
้
างาน ขับเคลื่อนนโยบาย ‘คนไทยมี
งานทา’ ให้ เป็ นที่ประจักษ์ได้
แต่ความตังใจ
้ ไม่ได้ หยุดเพียงแค่ การมีงานทา
เท่ า นั น้ หากแต่ ว่ า แรงงานไทย ต้ องมี ม ากกว่ า นี ้
มากกว่า ในเชิงคุณภาพ
คุณภาพหนึ่งคือคุณภาพชีวิต ความมั่นคงและ
หลักประกันทัง้ ปวง เรื่ องของการคุ้มครองแรงงานให้ มี
ความมั่ น คง-ปลอดภั ย จึ ง มาก่ อ น จิ ต ส านึ ก เรื่ อง
ความปลอดภัย ‘เซฟตี ้มายด์ ’ ถื อเป็ นเรื่ องของคุ้มครอง
ในล าดับ ต้ นๆ ปี 2558 จึง เป็ นปี แห่ง การรณรงค์ส ร้ าง
จิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด โครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็ นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา โดยพระองค์ทรงมี
ความห่วงใยและให้ ความส าคัญในการ ‘ป้องกัน ’ เพื่ อ
ไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน เพื่อที่แรงงานจะได้ ไม่
ต้ องบาดเจ็บ สูญเสีย ทุพพลภาพ
นอกเหนื อ จากนัน้ ยัง ให้ ก ารคุ้ม ครองเพื่ อ ให้
แรงงานได้ รับการดูแลในเรื่ องรายได้ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ
ให้ แรงงานได้ รับการดูแล แบบ ต้ นทุน ‘มนุษย์ ’ ที่ ไม่ใช่
‘เครื่ องจักร’ ทางาน
รัฐมนตรี ’แรงงาน บอกว่าได้ กาชับติดตามเร่ ง
ออกกฎหมายลูก เพื่ อ รองรั บ พ.ร.บ.ประกัน สัง คมที่ มี
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ปู ระกันตนอีกมากมาย
คุณ ภาพในเชิ ง ทัก ษะฝี มื อ ก็ เ ป็ นอี ก เรื่ องที่ จ ะ
ตอบโจทย์ ทังอนาคตของแรงงาน
้
และอนาคตประเทศ
ที่รมว.แรงงานเน้ นยา้ เสมอว่า “ประเทศที่ มี ทรั พ ยากร
มนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่า ย่อมมีพลังที่มากกว่าและได้ เปรี ยบใน

ทุกสถานการณ์”
การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ สอดคล้ องกั บ
ความต้ อ งการของตลาดแรงงานและการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานจึงเร่ งดาเนินการเพื่อคุณภาพ
ของแรงงาน ดาเนินการไปได้ กว่า 1.2 ล้ านคน ขณะที่
เดินหน้ าพัฒนาแรงงานด้ านทักษะภาษา ทักษะฝี มือ
ในสาขาที่ขาดแคลน และการประกอบอาหารไทย เพื่อ
ตอบโจทย์ ประชาคม อาเซี ย น ได้ ก ว่ า 8 หมื่ น คน
รวมทัง้ ยัง มุ่ง เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต ให้ กับ
สถานประกอบการ 260 แห่ง
วันแรงงานแห่งชาติ ในปี นี ้ ผู้ใช้ แรงงานได้ ยื่น
ข้ อ เรี ย กร้ องในหลายประการ ซึ่ ง มี ห ลายประการที่
กระทรวงแรงงานได้ ทางานล่วงหน้ าไปแล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ใน
บางประเด็นที่เกี่ยวกับข้ อกฎหมายและมีผลกระทบกับ
คนส่ว นใหญ่ จ าต้ อ งรอบคอบและรั บ ฟั ง ความเห็ น
‘รอบด้ าน’ เพื่ อ ให้ สิ่ ง ที่ จ ะได้ มาเป็ นสิ่ ง ที่ ต รงกั บ
ความต้ องการที่ แ ท้ จริ งของคนกลุ่ ม ใหญ่ และมี
ผลกระทบน้ อยที่สดุ
ตลอดระยะเวลาของการท างาน ในรอบ
6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ของพลเอก สุร ศัก ดิ์ กาญจนรั ต น์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ ความสาคัญกับ
ทุ ก นโยบาย ทุ ก เรื่ องราว เพื่ อ ให้ คนไทย และ
‘คนทางาน’ ทุกคน ได้ รับการดูแล มี ง านทา มี ทักษะ
ฝี มือ ได้ รับการคุ้มครองรายได้ สิทธิ และหลักประกันที่
ดีเพื่อคุณภาพชีวิต ‘คนทางาน’
การทางานของกระทรวงแรงงานจึงไม่เพี ยง
ตอบโจทย์ ‘ข้ อเรี ยกร้ องวันแรงงาน’ แต่ต้องตอบโจทย์
‘ความมัน่ คง-ยัง่ ยืน’ ของชีวิตคนไทย
การหาง านและสร้ าง หลั ก ประกั น ชี วิ ต
การทางาน ให้ กลุม่ แรงงานนอกระบบ ผู้พิการ และคน
พื ้นที่สงู คือทิศทางการทางานในก้ าวต่อไป....

วารสาร
เพือ่ นคนทางาน

4

ค่าจ้างขัน
้ ต่าในเยอรมนี
ตรงนี้ มีคาตอบ !!
การเปลี่ยนแปลงที่สร้ างความฮือฮาทัว่ ทังประเทศและถื
้
อเป็ นข่าวดีต้อนรับปี ใหม่ 2558 คงต้ องยกให้ เรื่ อง
การประกาศใช้ กฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขัน้ ต่าของเยอรมนี ซึ่งเป็ นเรื่ อง ใหญ่ และใหม่ ทัง้ สาหรับนายจ้ างและ
ลูกจ้ าง หลายท่านอาจมีคาถามในใจ แล้ ว ...อัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าคืออะไร มีผลกับเราอย่างไร ถ้ านายจ้ างไม่จ่ายล่ะ
มีโทษหรื อไม่ ไปร้ องเรี ยนได้ ที่ไหน เรามาหาคาตอบกันค่ะ

Q:

ค่ าจ้ างขัน้ ต่าคืออะไร

เยอรมนี ประกาศกฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขัน้ ต่ามี ผลใช้ บัง คับอย่างเป็ น
ทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป และกาหนดค่าจ้ างรายชัว่ โมงก่อนหัก
ภาษี แ ละประกัน สัง คม (Bruttostundenlohn) อยู่ที่ 8.50 ยูโ รในล าดับ แรก แต่ก็ มี
ข้ อยกเว้ นและช่วงเวลาผ่อนผันในบางสาขาอาชีพจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Q:

เหตุใดจึงมีการนากฎหมายว่ าด้ วยค่ าจ้ างขัน้ ต่ า
มาใช้ ในเยอรมนี

กฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขันต
้ ่านี ้จะช่วยคุ้มครองแรงงานทุกคนในเยอรมนี
จากการกดขี่ค่าแรงที่ต่าเกินควร ช่วยลดปริ มาณการขอรับความช่วยเหลือทางสังคม
ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม มีประสิทธิผล และประกันความมัน่ คงของระบบ
ประกันสังคมของเยอรมนีด้วย
นับตังแต่
้ นี ้ ลูกจ้ างจะได้ รับค่าจ้ าง
อย่างน้ อย 8.50 ยูโร ต่อชัว่ โมง

1 มกราคม

2558 / 2015

ช่วงเวลาผ่อนผันในบางสาขา

ค่าจ้ างขันต
้ ่านี ้ถือว่าเป็ นข้ อปฏิบตั ขิ นพื
ั ้ ้นฐาน
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1 มกราคม

2560 / 2017

ช่วงเวลาผ่อนผันใน

การบังคับใช้ คา่ จ้ างขันต
้ ่าครัง้ ที่หนึง่ โดยเป็ นไปตาม
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่าจ้ างขันต
้ ่า

Q:

ใครอยู่ในข่ ายที่จะ
ได้ รับค่ าจ้ างขัน้ ต่า

โดยทั่ว ไปแล้ ว ค่า จ้ า งขัน้ ต่ า ของ
เยอรมนี มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ในทุ ก ภาคอุ ต สาหกรรม
ลูกจ้ างที่อายุ 18 ปี ขึน้ ไปในเยอรมนี รวมไปถึงผู้รับ
เงินบานาญและแรงงานต่างด้ าว (แม้ จะเป็ นบริ ษัท
ต่างชาติก็ตาม) จะได้ รับสิทธินี ้เท่าเทียมกัน และคาด
ว่าค่าจ้ างขันต
้ ่านี ้จะทาให้ ลูกจ้ างราว 3.7 ล้ านคน มี
รายรับมากขึ ้น

Q:

ใครไม่ อยู่ในข่ ายที่จะได้ รับค่ าจ้ างขัน้ ต่า

คนที่ไม่ถือว่าเป็ นลูกจ้ างตามกฎหมายว่าด้ วยค่าจ้ างขันต
้ ่า ได้ แก่
 นักเรี ยน/นักศึกษาฝึ กงาน ที่ต้องฝึ กงานภาคบังคับตามหลักสูตรของโรงเรี ยนหรื อ
มหาวิทยาลัย การฝึ กงานโดยปราศจากค่าตอบแทน (ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
 ลูกจ้ างที่อายุต่ากว่า 18 ปี และไม่มีประกาศนียบัตรจบการศึกษาสายอาชีพ
 ผู้วา
่ งงานระยะยาว (อย่างน้ อย 1 ปี ) ในช่วง 6 เดือนแรกที่กลับเข้ าทางาน
จะยังไม่ได้ รับค่าจ้ างขันต
้ ่า
 อาสาสมัคร
 ผู้รับจ้ างอิสระ

Q:

ใครเป็ นผู้ พิ จ ารณาว่ าค่ าจ้ างขั ้น ต่ า ควร
กาหนดไว้ ท่ อี ัตราเท่ าใด

คณะกรรมาธิ การค่าจ้ างขัน้ ต่า จะเป็ นผู้พิ จ ารณาว่าควรจะเพิ่ ม
อัตราค่าจ้ างขัน้ ต่าเป็ นเท่าใด และอาจปรับให้ สูงขึน้ ในอนาคตโดยจะทบทวน
อัตราดังกล่าวล่วงหน้ าทุกๆ 2 ปี และจะมีการบังคับใช้ หากผ่านการเห็นชอบ
ของรัฐบาลเยอรมัน (บังคับใช้ ครัง้ แรกในวันที่ 1 มกราคม 2560 ครัง้ ที่สองใน
วันที่ 1 มกราคม 2562)

บางสาขา

1 มกราคม

2561 / 2018
ค่าจ้ างขันต
้ ่าในทุกสาขาโดยไม่มีข้อยกเว้ น
ลูกจ้ างทุกคนจะได้ รับค่าจ้ างขันต
้ ่าตามที่
คณะกรรมาธิการค่าจ้ างขันต
้ ่ากาหนด

1 มกราคม

2562 / 2019
การบังคับใช้ คา่ จ้ างขันต
้ ่าครัง้ ที่สอง โดยเป็ นไปตาม
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่าจ้ างขันต
้ ่า

วารสาร
เพือ่ นคนทางาน
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Q:

ใครได้ รับการผ่ อนผันการบังคับใช้ กฏหมายว่ าด้ วย
ค่ าจ้ างขัน้ ต่านี ้

ในบางสาขาอาชี พ เช่น งานก่ อ สร้ าง งานซ่ อ มหลัง คา งานทาสี งานท า
ความสะอาด งานซักรี ด งานตัดผม เป็ นต้ น นายจ้ างยังสามารถจ่ายค่าจ้ างรายชัว่ โมงได้ ต่า
กว่าชัว่ โมงละ 8.50 ยูโร แต่จะต้ องไม่ต่ากว่าค่าจ้ างขัน้ ต่าที่สาขานัน้ ได้ กาหนดไว้ แล้ วก่อน
หน้ าการประกาศใช้ ค่าจ้ างขัน้ ต่า ซึ่ง เป็ นอัตราตกลงร่ วมกันระหว่างนายจ้ างและสหภาพ
แรงงาน นายจ้ างมีเวลาปรับใช้ อตั ราค่าจ้ างให้ สอดคล้ องกับกฎหมายใหม่ 3 ปี คืออย่างช้ า
ที่สดุ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ลูกจ้ างทุกคนในทุก
สาขาอาชี พ จะได้ รั บค่า จ้ า งขัน้ ต่ า (ที่ อาจเพิ่ ม ขึน้ ) ตามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารค่าจ้ างขัน้ ต่ า
กาหนดโดยพร้ อมเพรี ยงกันทัว่ ประเทศ

Q:

คนส่ ง หนั ง สื อ พิม พ์ ไ ด้ รั บ การผ่ อ น
ผันด้ วยหรือไม่

จะมีการขึน้ เงินเดือนเป็ นลาดับขัน้ ในแต่ละปี สาหรับ
คนส่งหนังสือพิมพ์ คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จะได้ เงินเดือนขึ ้นอย่าง
น้ อย 75% ตังแต่
้ 1 มกราคม 2559 ได้ 85% ตังแต่
้ 1 มกราคม 2560 ถึง
31 ธันวาคม 2560 จะได้ รับ 8.50 ยูโร และตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2561
จะได้ รับค่า จ้ างขัน้ ต่า ตามที่ คณะกรรมาธิ การค่าจ้ างขัน้ ต่าได้ กาหนดไว้
โดยไม่มีข้อจากัดใดๆ

Q:

ค่ าจ้ างขั ้น ต่ ามี ผ ลต่ อผู้ ที่ ท างาน
Minijob อย่ างไร

ลูก จ้ า งทุก คนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่า แรงขัน้ ต่ า โดยไม่ ต้ อ ง
คานึง ถึง ชั่วโมงท างานและช่วงเวลาจ้ า งงาน ซึ่ง นั่นรวมไปถึง ผู้ที่ทางาน
Minijob ด้ วย สาหรับค่าจ้ างขัน้ ต่า 8.50 ยูโรนี ้ ผู้ที่ทางาน Minijob จะถูก
จากัดชัว่ โมงทางานสูงสุดที่ 52.9 ชัว่ โมงต่อเดือน โดยจะต้ องมีรายได้ ก่อน
หักภาษีไม่เกิน 450 ยูโรต่อเดือน
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จะมีบทลงโทษอย่ างไร
หากผู้ ประกอบการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ าด้ วยค่ าจ้ างขัน้ ต่า

Q:

หากผู้ป ระกอบการไม่จ่า ยตามกาหนด
หรื อจ่ายค่าจ้ างต่ากว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า มีโทษ
ปรั บสูง สุดถึง 500,000 ยูโ ร หากไม่ปฏิ บัติตาม
หน้ าที่เพื่อการตรวจสอบ เช่น การส่งเอกสารแจ้ ง
ชัว่ โมงทางาน มีโทษปรับสูงสุดถึง 30,000 ยูโร

Q:

หน่ วยงานใดควบคุ ม ดู แ ลให้ ผ้ ู ป ระกอบการจ่ า ย
ค่ าจ้ างตามอัตราค่ าจ้ างขัน้ ต่า

หน่วยงานของกรมศุลกากรที่ ชื่อว่า Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
ของแต่ละเมือง เป็ นผู้รับผิดชอบและตรวจสอบการจ่ายค่าจ้ างขันต
้ ่าตามกฎหมาย หาก
ลูกจ้ างมีข้อสงสัย อยากสอบถามหรื อร้ องเรี ยน สามารถโทรศัพท์ติดต่อ MindestlohnHotline 030/60 28 00 28 ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตังแต่
้ เวลา 8.00 – 20.00 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
- รายงานสถานการณ์ ด้ า นแรงงานในสหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี เ รื่ อง การประกาศใช้ ค่ า จ้ างขั น้ ต่ า ของสหพั น ธ์
สาธารณรั ฐเยอร มนี ของ ฝ่ ายแรง ง าน ประจ าสถา น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลิน
- http://www.der-mindestlohn-gilt.de
- www.der-mindestlohn-kommt.de.
ที่มา : รูปภาพและข้ อมูลจาก www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE
/PDF-Publikationen/a640-ml-broschuere-pdf.pdf?__blob=publicationFile
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บ้านพักผูห้ ญิง และ บ้านพักฉุกเฉิน

(Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen)
โดย คุณผยุงศรี อาดัม

บ้านพักผู้หญิงและบ้านพักฉุกเฉิน
คืออะไร

บ้ านพักฉุกเฉินในเยอรมนีจะมีอยู่แทบทุกเมือง หาก
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวที่กล่าวมาข้ างต้ น ท่านสามารถติดต่อ
ไปได้ โดยการโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ไปด้ วยตนเอง หรื อ ผ่ า น
หน่วยงานช่วยเหลือก็ได้
บ้ านพักผู้หญิ ง (Frauenhäuser) จะใหญ่กว่าบ้ านพัก
ฉุกเฉิ น (Zufluchtswohnungen) ผู้ที่ไปอาศัยอยู่จะมีห้องเป็ น
ของตนเอง ห้ องครั ว ห้ องน า้ ใช้ ร่ ว มกั น และจะมี ห้ อง
กิจ กรรมสาหรับเด็กๆ ด้ วย และหลัง เวลาทาการจะมีคนรั บ
โทรศัพท์ด้วย ส่วนบ้ านพักฉุกเฉินจะเล็กกว่าและไม่มีใครรับ
โทรศัพท์หลังเวลาทาการ
ไม่ว่าจะเป็ นบ้ านพักผู้หญิ ง หรื อบ้ านพักฉุกเฉิ น ทุก
แห่งจะมีกฎระเบียบของบ้ านพักที่เหมือนกัน ผู้ที่ไปอาศัยอยู่
ต้ องปฎิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด หากท าผิ ด
กฎระเบียบข้ อใดข้ อหนึ่ง ในครัง้ แรกจะถูกตักเตือนก่อน หาก
ยังทาผิดอีกก็จะมีการพิจารณาให้ ออกจากบ้ านพักทันที แต่
การทาผิดกฎระเบียบบางอย่าง เช่น ให้ ที่อยู่กบั ผู้อื่นและมีผ้ มู า
รับหน้ าบ้ าน จะถูกให้ ออกจากบ้ านพักทันที
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บ้ านพักผู้หญิงและบ้ านพักฉุกเฉินคือ บ้ าน
ส าหรั บ ผู้ หญิ ง และเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ความรุ น แรงใน
ครอบครัว สามารถเข้ าไปอาศัยอยู่ได้ เป็ นที่หลบ
พักที่ปลอดภัย และมีเจ้ าหน้ าที่นกั สังคมสงเคราะห์
คอยให้ คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือ
ความรุ น แรงในครอบครั ว ไม่ไ ด้ ห มายถึ ง
การถูก ท าร้ ายร่ า งกายเพี ยงอย่า งเดี ย ว หากแต่
รวมถึงการบังคับข่มขูข่ ม่ เหงทางด้ านจิตใจด้ วยการ
ถูกข่มขูใ่ นเรื่ องต่างๆ

กฎระเบยี บทั่วไปมีดงั นี้
1. ที่อยู่ของบ้ านพักต้ องเก็บเป็ นความลับบอกใคร
ไม่ได้
2. ห้ ามบุคคลภายนอกมาเยี่ยมเยียนเด็ดขาด ไม่ว่า
จะเป็ นใครก็ตาม
3. ห้ ามเสพสิ่งเสพติด ห้ ามดื่มสุรา
4. ห้ ามทะเลาะเบาะแว้ งกับคนในบ้ านพักด้ วยกัน
5. ห้ ามนัดเพื่อนฝูงมาพบในบริเวณใกล้ บ้านพัก
6. มี ก ฎการท าความสะอาดบ้ านพั ก แล้ วแต่
เจ้ าหน้ าที่จะจัดให้
และยังมีระเบียบข้ อปลีกย่อยอีก หากเข้ าไปอยู่แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่จะเป็ นผู้บอกอีกครัง้ ทัง้ 6 ข้ อนี ้สาคัญมาก
ซึ่งควรปฎิบตั ิ ผู้ที่ป่วยทางด้ านจิตใจทางบ้ านพักไม่
รับเข้ าไปอยู่ เพราะมีที่พกั ที่เหมาะสมตรงกับผู้ป่วย

จะติดต่อบ้านพักผู้หญิงหรือ
บ้ า นพัก ผู้ห ญิ ง (Frauenhäuser ) คนไทยส่ ว นใหญ่
มักจะเรี ยกติดปากว่า “บ้ านหญิง” ซึ่งอาจจะทาให้ หลายคน
เข้ าใจผิ ด คิดว่าเป็ นสมาคมบ้ านหญิ ง เพราะในเบอร์ ลินมี
สมาคมบ้ านหญิ ง ที่ ให้ ความช่วยเหลื อคนไทยและมี บ้านพัก
ฉุกเฉินด้ วย
บ้ า นพัก ผู้ หญิ ง หรื อ บ้ า นพัก ฉุ ก เฉิ น จะมี นัก สัง คม
สงเคราะห์ และบางแห่ ง อาจจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ พูด ภาษาของ
บุ ค ค ลที่ ไ ปใ ช้ บ ริ ก า รไ ด้ หา ก ไ ม่ มี แล ะ ผู้ ที่ เ ข้ าพั ก พู ด
ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาเยอรมันไม่ได้ เจ้ าหน้ าที่จะหาล่าม
มาให้ บ้ านพักฉุกเฉินของสมาคมบ้ านหญิงจะมีเจ้ าหน้ าที่ไทย
ซึง่ ทาหน้ าที่แปลภาษาให้
บ้ านพักผู้หญิ งและบ้ านพักฉุกเฉิ นเป็ นบ้ านอาศัยอยู่
ชัว่ คราว หากปั ญหาคลี่คลายแล้ วจะต้ องหาบ้ านอยู่ของตนเอง
เจ้ าหน้ าที่ก็จะแนะนาและช่วยเหลือในการหาบ้ านพัก
หากโทรศัพ ท์ คุย กับ เจ้ า หน้ า ที่ ค วรบอกว่า เกิ ด อะไร
ขึ ้นกับท่าน ไม่ใช่บอกเพียงว่าอยากเข้ าไปอยูใ่ นบ้ านพัก
หากเกิดความรุนแรงในครอบครัว ท่านควรแจ้ งตารวจ
เสมอ และไปพบแพทย์ หากมี บาดแผล ในประเทศเยอรมนี
หรื อในยุโรปมีกฏหมายคุ้มครองในเรื่ องนี ้ ไม่ว่าใครจะทาร้ าย
ท่ า น โดยเฉพาะผู้ ที่ ส มรสยัง ไม่ ถึ ง สามปี เพราะมัน มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องกับสิทธิพานักของท่าน หากไม่แน่ใจควรไปปรึ กษา
หน่วยงานขอคาแนะนา เพื่อสิทธิ ของท่ า น เบอร์ โทรของ
ตารวจ 110
และหากท่า นใดที่ ต้ อ งการค าปรึ ก ษา ค าแนะน าหรื อ
ต้ องการความช่วยเหลือโดยเจ้ าหน้ าที่คนไทย สามารถติดต่อได้
ที่ Ban Ying หรื อ บ้ านหญิง ศูนย์ประสานงานและให้ คาปรึกษา
แนะนาต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ Anklamer Strasse 38,
10115 Berlin หรื อเบอร์ โทร 030 / 440 63 73

บ้านพักฉุกเฉินได้อย่างไร
1. ใ น ก ร ณี ที่ โ ท ร เ รี ย ก ต า ร ว จ ห า ก เ กิ ด
ความรุนแรงในครอบครัว และบอกตารวจ
ว่าจะไปอยู่บ้านพักผู้หญิง ตารวจจะเป็ นผู้
นาไป
2. โทรศัพท์ตดิ ต่อหน่วยงานช่วยเหลือที่ร้ ูจกั
3. โทรศั พ ท์ ไ ปที่ ส ายฮอทไลน์ ข องบิ ก ใน
เบอร์ ลิน กรณีที่อาศัยอยู่ในเบอร์ ลิน BIG
Hotline (030) 611 03 00 การโทรไปที่
ฮอทไลน์ เจ้ าหน้ าที่ จะทราบว่าที่ ไ หนเต็ม
และที่ ไ หนยังมี ที่ว่าง เจ้ าหน้ าที่สามารถ
ติดต่อให้ ทา่ นได้
4. หากใช้ อินเตอร์ เนตเป็ นเข้ าไปในเว็บไซต์
ของ Frauenhäuser Berlin จะมีเบอร์ โทร
ใ ห้ ท่ า น ส า ม า ร ถ โ ท ร ติ ด ต่ อ เ อ ง ไ ด้
หลั ง จากที่ คุ ย กั น แล้ ว และมี ห้ องว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่จะนัดหมายจุดนัดพบที่จะมารับ
พร้ อมทังเวลา
้
5. หากอยู่ เ มื อ งอื่ น ๆ ให้ โทรถามที่ Hilfe
Telefon Gewalt gegen Frauen โทร.08
016 116 000 เจ้ า หน้ า ที่ จ ะหาบ้ า นพัก
ผู้ หญิ งในเมื อ ง ที่ ท่ า นอยู่ ห รื อในเขต
ใกล้ เคียงให้ เจ้ าหน้ าที่จะทราบว่าที่ไหนมี
ห้ องว่างและไม่วา่ ง
6. ดู เ ว็ บ ไซต์ บ้ านพั ก ผู้ หญิ ง และบ้ านพั ก
ฉุก เฉิ น ในเขตที่ ท่ า นอาศัย อยู่ หากเป็ น
เมื อง เล็ ก ๆ อาจจะไ ม่ มี แต่ มี ในเข ต
ใกล้ เคียง
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อาชีพกุ๊กไทยในเยอรมนี
วารสารเพื่อนคนทางานฉบับนี ้ ขอพูดถึงอาชีพกุ๊กไทยในเยอรมนี
ที่กาลังเป็ นที่ต้องการอย่ างมากของร้ านอาหารไทย อาชีพกุ๊กหรื อที่มีช่ ือ
อย่ า งเป็ นทางการว่ า พ่ อ ครั ว /แม่ ค รั ว พิเ ศษ ถือ เป็ นอาชี พ หนึ่ ง ในไม่ ก่ ี
อาชีพที่สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนีอนุญาตให้ คนจากนอกสหภาพยุโรป
เข้ ามาท างาน ดัง นัน้ ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะมาท างานอาชี พ นี ส้ ามารถเปิ ดอ่ า น
คาแนะนาของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาประเทศ
ไทยเกี่ยวกับการขอวีซา่ สาหรับผู้ประกอบอาชีพทาอาหารได้ คะ่
นอกเหนือจากเอกสาร/หลักฐานตามปกติซึ่งต้ องใช้ ประกอบในการยื่น
ขอวี ซ่ า ทั่ ว ไปแล้ ว ผู้ ที่ จ ะขอวี ซ่ า พ่ อ ครั ว ไทยจะต้ องมี สั ญ ญาการท างาน
ภาษาเยอรมัน (ที่ระบุหน้ าที่ชดั เจน เงินเดือน เวลาทางาน จานวนวันลาพักร้ อน
และระยะเวลาจ้ างงาน เช่น วันเริ่มและวันสิ ้นสุดการทางาน) มีหลักฐานเอกสารที่
แสดงว่า เป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพพ่อครัว /แม่ครัวในกิจการที่ได้ มาตรฐานมาอย่าง
น้ อย 6 ปี และเป็ นผู้ผ่านการรับรองการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันที่สถาน
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจาประเทศไทยให้ การยอมรับ
อาหารไทยโด่ง ดัง ไปทั่วโลก ฉะนัน้ ไม่ต้องบอกก็ร้ ู ว่าชาวเยอรมันนิยม
อาหารไทยมากเป็ นลาดับต้ นๆ เวลาที่ผ้ เู ขียนได้ พบปะคนเยอรมันหรื อแม้ กระทัง่
คนจากชาติอื่นก็เถอะ พอเขารู้วา่ มาจากประเทศไทย แทบทุกคนมักจะพูดเป็ น
เสี ย งเดี ย วว่า ปลื ม้ อาหารไทย อาหารไทยอร่ อยมากถึ ง มากที่ สุด แม้ บ างอย่า งจะเผ็ด แต่ก็อ ร่ อ ย อาหารที่ เ ขาชื่ น ชอบ
นอกเหนือจากต้ มยากุ้งก็ได้ แก่ แกงเขียวหวาน พะแนง ยาประเภทต่างๆ แม้ กระทัง่ ส้ มตาก็ของโปรด แต่เพราะอาหารไทยต้ อง
ใช้ วตั ถุดิบจากไทย และต้ องได้ พ่อครัวที่เป็ นมืออาชีพจากไทย ราคาอาหารเลยแอบสูงขึ ้นตามไปด้ วย ทาให้ ตา่ งชาติบางคน
ถือว่าการรับประทานอาหารไทยนันคื
้ อสิ่งพิเศษสาหรับโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันครบรอบ หรื อการเลี ้ยงขอบคุณ สรุปคือ
อาหารไทยเป็ นหนึง่ ในลาดับต้ นของวันพิเศษของคนที่นี่
มีผ้ เู ปิ ดร้ านอาหารไทยกระจายอยู่ในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ เยอรมนี ส่วนใหญ่มกั นิยมจ้ างพ่อครัวจากไทย (ได้ ยินมาว่าพ่อ
ครัวจากไทยทาอาหารอร่อยและมืออาชีพ) และมีแนวโน้ มว่า ร้ านอาหารไทยจะจ้ างพ่อครัวจากไทยไปทางานมากขึ ้น ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่นา่ ยินดีเพราะแม้ เยอรมนีจะเข้ มงวดต่อการเข้ าไปทางานของแรงงานกึ่งฝี มือไร้ ฝีมือจากต่างชาตินอกอียอู ย่างมาก แต่ก็
บังคับใช้ กฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครั ดเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิและคานึงถึง สิทธิ ประโยชน์ของลูกจ้ าง ฉะนัน้ จึงเป็ น
ประเทศที่ เ หมาะสมต่อ การที่ ค นไทยจะเข้ าไปท างานเนื่ องจากมี ร ายได้ ต อบแทนค่อ นข้ า งสูง และมี ส ภาพแวดล้ อ มใน
การทางานที่ดีเยี่ยมประเทศหนึง่
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จริงๆ แล้ วกว่านายจ้ างซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในเยอรมนีจะสามารถนาเข้ ากุ๊กไทยเข้ าไปทางานได้ นนั ้ ต้ องใช้ ทงเวลาที
ั้
่
เรี ยกได้ ว่า ยืดยาว นานหลายเดือน เพราะต้ องมีการส่งเรื่ องไปพิจารณาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของเยอรมนีและสถาน
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจาประเทศไทย แน่นอนว่าหากกุ๊กไทยไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นที่เลื่องลือ
นายจ้ างก็คงไม่เสียเวลาเสียพลังทาเรื่ องเพื่อขอกุ๊กไทยเข้ าไปทางานเป็ นแน่
ฝ่ ายแรงงานฯ เองก็ต้องการส่งเสริ มให้ มีการจ้ างแรงงานไทยมากขึ ้น และต้ องการทราบ
ว่า ร้ านพึงพอใจในตัวพ่อครัวไทยมากน้ อยเพียงใด ร้ านอยากให้ พ่อครัวไทยมีทกั ษะฝี มือด้ านใด
เพิ่มเติม หรื อแก้ ไขจุดไหน และที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้ อคิดเห็นในการพัฒนางานของฝ่ าย
แรงงานฯ แต่ ...ต้ องขออนุญาตใช้ คาว่าแต่... ร้ านอาหารไทยมีอยู่กระจัดกระจาย (ไม่ใช่กระจุก
ตัว) อยูท่ วั่ เยอรมนี ซึง่ หากจะต้ องเดินทางไปสารวจทุกเมืองโดยไม่ได้ รับกาลังเสริ ม มันก็อาจเป็ น
ฝั นที่ไกล เกิน ไป
แต่ไม่มีอะไรที่เราทาไม่ได้ เราได้ ใช้ ไปรษณีย์เพื่อส่งแบบสอบถาม ไปยังผู้ประกอบการ
ร้ านอาหารไทย 100 แห่ง และมาถึงวันนี ้เราก็ได้ ข้อสรุ ปที่อยากมาเล่าสู่กนั ฟั งค่ะ เมื่อกี ้เพิ่งบอก
ไปว่าส่งแบบสอบถามไป 100 ร้ าน แต่เอาเข้ าจริ งๆ แล้ วมีตอบมาเพียง 34 ร้ านเท่านันเอง
้ เมื่อ
ร้ านไม่ส่ง ข่าวมา เราก็ โ ทรศัพ ท์ ติด ตามสอบถามกัน ไป คาตอบที่ ไ ด้ รับ จากร้ านที่ ไ ม่ไ ด้ ต อบ
แบบสอบถามก็คือ เกือบทังหมด
้
ขอเน้ นว่าเกื อบทัง้ หมดต่างพึงพอใจที่ได้ จ้างงานพ่อครัวจาก
ไทย เพราะตังใจท
้ างาน และเกื อบทุกร้ านก็พอใจกับบริ การของฝ่ ายแรงงานฯ แต่ที่ไม่ได้ ตอบ
แบบสอบถามก็เพราะไม่มีเวลา (เราเดาว่าต้ องมีลกู ค้ าเข้ าร้ านแยะแน่เลย) และไม่มีข้อเสนอแนะ
ใดเพิ่มเติมจึงเงียบๆ กันไป อ้ อ มีบางรายภาษาอ่อนแอ ก็เลยไม่ได้ ตอบแบบสอบถามกะเขา
ผลการสารวจยังทาให้ เรารู้อีกว่า ร้ านอาหารไทยบางร้ านดาเนินกิจการมายาวนานแทบ
จะเรี ยกได้ ว่าตานาน เพราะ มีร้านที่เปิ ดมานานถึง 30 ปี แต่ส่วนใหญ่เปิ ดกันนานเกิน 5 ปี ซึ่ง
ต่างก็มีประสบการณ์ในการจ้ างหรื อมีพอ่ ครัวจากไทยมาทางานทุกร้ าน ส่วนใหญเกิน 2 คนขึ ้นไป
ร้ านอาหารไทยเหล่านี เ้ กื อบทัง้ หมดต่างพอใจต่อการทางานของพ่อครั วจากไทย เนื่ องจาก
สามารถทาอาหารไทยได้ ดีมาก และมีฝีมือดีกว่าคนในท้ องถิ่น มีอยู่ 1 ร้ านเท่านันเองที
้
่แจ้ งว่าไม่
พอใจเรื่ องการทางานและการใช้ โทรศัพท์ขณะทางานของพ่อครัว และก็มีอีก 1 ร้ านที่แจ้ งว่าพ่อ
ครัวจากไทยไม่สามารถทางานตามที่ได้ รับมอบหมาย
ผู้ป ระกอบการหลายร้ านได้ ใ ห้ ข้ อคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะดี ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ ง
การแนะนาหรื ออบรมการปฏิบตั งิ านให้ กบั พ่อครัวก่อนการเดินทางไปทางานต่างประเทศ รวมทัง้
แนะนาเรื่ องเอกสารและขันตอนการท
้
างานต่างๆ การขึ ้นทะเบียนพ่อครัวที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่
สถานประกอบการต้ องการ การเข้ มงวดกวดขันตรวจสอบคุณสมบัติพ่อครัวจากไทยเพื่อให้ ตอบ
โจทย์ของร้ านอาหารไทยได้ อย่างแท้ จริง ฯ ซึง่ เราขอน้ อมรับเพื่อไปพิจารณาดาเนินการ
ก่ อนจากกันวันนี้ เราอยากช่ วยประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบทั่วกันว่ า ตลาดพ่ อครั ว/แม่ ครัวไทยในเยอรมนียัง
เปิ ดกว้ างรอผู้ท่ีร้ ู ตัวว่ ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและมีความเป็ นมืออาชีพเข้ าไปทางาน และผู้ประกอบการร้ านอาหาร
ไทยส่ วนใหญ่ ยังต้ องการจ้ างพ่ อครัว/แม่ ครัวมืออาชีพจากไทย แม้ จะนานสักเท่ าใด ร้ านก็ยังรอค่ ะ
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ช้อปปิง้ กัน (ต่อ) ที่

Neumünster
หลังจากที่ฉบับที่แล้ว ได้แนะนาให้
รู้จักกับ Designer Outlet Berlin
ไปแล้วนั้น ในฉบับนี้ผมขอแนะนา
เอาท์เล็ทน้องใหม่ในเครือของ
Designer Outlet ในเยอรมนีเพื่อ
เตรียมตัวสาหรับการลดราคาช่วงฤดู
ร้อนประจาปีหรือที่เรียกกัน ว่า
Sommerschlussverkauf นะครับ
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เอาท์เล็ทที่กล่าวถึงนี ้คือ Designer Outlet Neumünster ครับ
โดยเอาท์เล็ทนี ้ตังอยู
้ ่ที่ Oderstraße 10, 24539 Neumünster ห่างจาก
สถานีรถไฟหลักเมืองฮัมบูร์กประมาณ 60 กิโลเมตร เอาท์เล็ทนี ้เปิ ดเมื่อ
วัน ที่ 20 กัน ยายน 2555 (2012) โดยมี พื น้ ที่ ร้ านค้ า รวมกัน ทัง้ สิ น้
ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และมีจานวนร้ านค้ ารวมกันมากกว่า
80 ร้ านค้ า
เนื่องจากเอาท์เล็ทนี ้ ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของเมืองฮัมบูร์กจึงทา
ให้ การเดินทางสาหรับคนที่อยูท่ างภาคเหนือมีความสะดวกมากกว่าคน
ในภาคอื่นๆ ครับ สาหรับการเดินทางด้ วยรถยนต์นนั ้ สามารถใช้ ทาง
หลวงหมายเลข A7 หรื อจะใช้ พิกัด GPS ที่ 54.044786°N 9.975245°
E ก็ได้ ครับ ส่วนการเดินทางด้ วยรถไฟนัน้ ก็สามารถทาได้ โดยเริ่ มต้ น
จากสถานีรถไฟหลักเมืองฮัมบูร์กไปยังสถานีรถไฟ Neumünster ซึ่งมี
ความถี่ประมาณชัว่ โมงละ 3 เที่ยว โดยเป็ นการสลับกันระหว่างรถไฟ
ประเภท ICE, IC, EC, และ RE ครับ และใช้ เวลาในการเดินทางด้ วย
รถไฟประมาณ 45 - 55 นาที ขึน้ อยู่กับ ประเภทของรถไฟ หลัง จาก
เดินทางถึงสถานีรถไฟ Neumünster แล้ วก็ต้องเดินทางต่อด้ วยรถเมล์

สาย 7 หรื อ 77 ไปยัง Designer Outlet Neumünster ซึ่งใช้
เวลาอีกประมาณ 15 นาที เห็นอย่างนี ้แล้ วบางท่านก็อาจจะ
นึกท้ อใจกับการเดินทางหลายต่อด้ วยรถไฟและรถเมล์แล้ วนะ
ครั บ (แต่ อ ย่ า เพิ่ ง ท้ อใจนะครั บ เพราะที่ Designer Outlet
Neumünster มีร้านค้ าที่ค้ มุ ค่าต่อการเดินทางที่ยากลาบากนี ้
ครับ) หากใครที่ไม่อยากยุง่ ยากกับการต่อรถก็สามารถเดินทาง
ด้ วยรถรั บ-ส่ง ระหว่างสถานีรถไฟ Hamburg Dammtor และ
Designer Outlet Neumünster ที่ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย
มากกว่า แต่รถรับส่งนี ้จะให้ บริ การเฉพาะทุกวันศุกร์ และเสาร์
เท่านันนะครั
้
บ ราคาไป-กลับอยูท่ ี่ 15.00 ยูโรต่อคน
ห ลั ง จ า ก ที่ เ ดิ น ท า ง ถึ ง เ อ า ท์ เ ล็ ท (ด้ ว ย
ความยากลาบาก) แล้ ว บรรยากาศในเอาท์ เล็ ทน่าจะทาให้
รู้สึกผ่อนคลายขึ ้นนะครับ การเดินช้ อปปิ ง้ ในเอาท์เล็ทที่นี่นนก็
ั้
เหมื อ นกับ การเดิ น ในเอาท์ เ ล็ ท ที่ เ บอร์ ลิ น ครั บ เนื่ อ งจากมี
การก่อสร้ างและการตกแต่งคล้ ายกับหมู่บ้านเล็กๆ เหมือนกัน
แต่ถึ ง แม้ จ ะมี รู ป แบบเหมื อ นกัน กับ ที่ เ บอร์ ลิ น แต่ก็ ยัง มี มุม
สวยๆ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น นะครั บ (อาจจะถ่ า ยภาพ selfie กั บ
บรรยากาศให้ เพื่อนๆเปรี ยบเทียบดูกับเอาท์เล็ทที่เบอร์ ลินก็ได้
นะครับ)
ต่อไปนี ้เป็ นส่วนที่ทกุ คนรอคอยนะครับว่าเอาท์เล็ทนี ้มี
ร้ านค้ าอะไรที่น่าสนใจหรื อแตกต่างจากที่เบอร์ ลินอย่างไรนะ
ครั บ ขอเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยร้ านค้ า แฟชั่น ชัน้ น าอย่ า งเช่ น Michael
Kors, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacost, Escada, และ

Bogner ต่ อ ไปก็ เ ป็ นร้ านค้ าส าหรั บ วั ย รุ่ น เช่ น Superdry,
Billabong, Esprit, Guess, Desigual, แ ล ะ True Religion
ต่อด้ วยเครื่ องกี ฬ าชัน้ นาอย่างเช่น Nike, Puma, และ Asics
หากใครช้ อปปิ ง้ เหนื่อยถึงขันกระหายน
้
้าหรื ออยากดื่มกาแฟก็
สามารถนั่ ง ชิ ล ได้ ที่ Starbucks ที่ เ ป็ นที่ ร้ ู จั ก กั น ดี ห รื อที่
Tackmann's Coffee House ก็ได้ ครับ ส่วนใครที่หิวก็สามารถ
เดินเข้ าร้ าน Marché Mövenpick หรื อ Nordsee เพื่อหาอะไร
อร่ อยๆ ทานก็ ได้ ครับ ตอนนี ก้ ็ม าไฮไลท์ของเอาท์เล็ทที่ นี่กัน
แล้ วนะครับ (ซึง่ ไม่มีที่เบอร์ ลินนะครับ) เริ่ มต้ นด้ วยแฟชัน่ ชันน
้ า
ที่ทกุ คนเห็นแล้ วก็ต้อง "ฟิ นเว่อร์ " อย่าง Gucci หรื อแฟชัน่ "เลอ
ค่า" ของ Armani หรื อกระเป๋ า "แซ่บเวอร์ " อย่าง Furla หรื อจะ
เป็ นแฟชั่น ที่ ทุก คนเห็ น แล้ ว ต้ อ ง "เงิ บ " ของ Karl Lagerfeld
และตบท้ ายด้ วยเครื่ องประดับ "ฟรุ้งฟริง้ " ของ PANDORA
ถึงตอนนีแ้ ล้ วใครสนใจจะไปเยี่ ยม Designer Outlet
Neumünster ก็ ส ามารถค้ นหาข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://
w w w . m c a r t h u r g l e n . c o m / d e / d e s igner -outletneumuenster โดยในเว็บไซต์ของเอาท์เล็ทนี ้จะมีข้อมูลต่างๆ
รวมถึ ง โปรโมชั่นส าหรั บ แต่ล ะร้ านค้ า ว่า ร้ านค้ า ใดมี ก ารลด
ราคาสินค้ าอะไรบ้ างครับ และเช่นเคยนะครับสุดท้ ายนี ้ขอให้
ทุกคน "เพลิ๊นเพลิน" กับการช้ อปปิ ง้ นะครับ
วารสาร
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หญิงไทยหลากความสามารถ
คณะบรรณาธิ การวารสาร “เพือ่ นคนทางาน” ได้มีโอกาสพูดคุย และทางานร่ วมกันกับคุณมารตี ซึ่งมี ชื่อจริ งว่า
จันทร์ สดุ า พัลเลนชาท ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์ ฯ ทีเ่ มื อง Nürnberg มาแล้ว
เมื ่อแรกเห็น คุณมาราตีมีลกั ษณะบางอย่าง... อาจจะเป็ นนัยน์ ตาคมโตที ด่ ูม่งุ มัน่ คู่นนั้ หรื อจะเป็ น
เพราะความมัน่ ใจที ฉ่ ายชัด หรื อเพราะอะไรบางอย่างที ท่ าให้ผพู้ บเห็นรู้ สึกได้ว่าเธอเป็ นคนพิ เศษ
ฉะนัน้ เมื ่อมี โอกาสเราจึงขอให้คณ
ุ มาราตีแบ่งปันเรื ่องราวของเธอให้เพือ่ นคนทางานได้รับทราบ

ก่ อนย้ ายมาเยอรมนี
“ดิฉันมีอายุ 41 ปี เกิดที่ จ.ตรัง จบชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 6 จากโรงเรี ยนวัดบ้ านบางคราม เคยเเต่งงาน มีลกู ชายหนึ่ง
คน อายุ 19 ปี อยู่ ที่ เ ยอรมนี ม า 14 ปี แล้ วค่ ะ แต่ ถ้ ารวม
ระยะเวลาก่อนหน้ าที่เคยเดินทางไปกลับไทย-เยอรมนีทุกสาม
เดือนเพราะสามีทางานอยูต่ า่ งต่างประเทศ รวมแล้ ว 17 ปี ค่ะ”

เริ่มต้ นในบ้ านหลังทีส่ อง…ไม่ ง่ายเลย
“ตอนมาอยู่เยอรมนีเมื่อปี 2544 ดิฉันได้ เริ่ มเข้ าเรี ยน
ภาษาเยอรมัน ทุกวัน เป็ นเวลาหกเดือนเต็ม แต่ระหว่างที่เรี ยน
ไม่สามารถเรี ยงประโยคหรื อพูดคาง่ายๆ ได้ เลย ต้ องถามเป็ น
ภาษาอังกฤษตลอด จนครูบน่ ว่า คุณจะมาเรี ยนภาษาเยอรมัน
หรื อว่าอังกฤษ ดิฉันรู้ สึกเจ็บใจ เเละฮึดสู้อยากให้ ได้ ภาษาใน
เร็ ว วัน จึง บอกสามี ว่า ต้ อ งการฝึ กภาษาหลัง เลิ ก เรี ย นด้ ว ย
การหางานทา สามี จึงช่วยเขี ยนใบสมัครส่งไปถึงร้ านที่ดิฉัน
สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็ นร้ านขายเสื ้อผ้ า ส่งไปเป็ นสิบๆ ที่ก็ตอบ
กลับมาทุกที่วา่ โน..ซอร์ รี่ เสียใจไปหลายวัน เเต่ก็ยงั ไม่ท้อ
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ดิฉันจึงใช้ เเนวทางใหม่เหมือนที่เคยใช้ ในเมืองไทย
คือ เดินดูเเละเข้ าไปถามด้ วยตัวเองเลย โดยให้ สามีไปเป็ น
ตัวช่วยเรื่ องภาษา วันหนึ่งไปเจอร้ านดอกไม้ เล็กๆ เเล้ วเกิด
ไอเดียว่าหากได้ ทางานร้ านเเบบนี ้ เราจะได้ ทงภาษาเเละวิ
ั้
ชา
ความรู้เรื่ องการจัดดอกไม้ ชื่อดอกไม้ จึงให้ สามีบอกเจ้ าของ
ร้ านว่า ดิฉันขอทางาน เหตุผลคือ อยากฝึ กภาษาหลัง เลิก
เรี ยน ขอทาทุกวัน วันล่ะไม่เกินสามชัว่ โมง ตอนเเรกเจ้ าของ
ร้ านก็ลงั เล เเต่พอเราเสนอขอทาให้ ฟรี เขาก็ยินดี ทาสัญญา
ให้ เป็ นการฝึ กงานหลังเลิกเรี ยน
วันแรกที่เริ่ มงาน ดิฉันไม่ร้ ูจกั ชื่อดอกไม้ สกั อย่าง (ใน
ภาษาเยอรมัน ) ดิฉัน ไม่เ คยจัด ดอกไม้ ไม่มี ป ระสบการณ์
ทางานกับร้ านดอกไม้ เจ้ าของร้ านจึงให้ เริ่ มงานด้ วยการตัด
ก้ านกุหลาบ เปลี่ยนน ้า คัดดอกเก่าออก เวลาต่อมาก็ได้ หัด
จัดช่อดอกไม้ ข้ อดีคือ ฝรั่งเค้ าไม่หวงวิชา เค้ าดุ ตึง เคร่ง เเต่
เค้ าก็ สอน เหนื่ อ ยเเละท้ อนะ เเต่ท่องคาถา ที่ เเม่ใ ห้ ม าว่า
‘งานได้ เขา วิช าได้ เรา‘ ทุกครัง้ ก็ มีพลังขึน้ มาเเละทาได้ จน
เจ้ าของร้ านเสียดายไม่อยากให้ ออก”

ภาษาเริ่ มพัฒนา มองหา
ลู่ทางใหม่

ทุ ก อ ย่ า งเป็ นไ ปต า มแผ น
ก็เดินหน้ าต่ อ

“เมื่ อ เรี ย นภาษาและฝึ กงาน
ผ่า นไปสามสี่ เ ดื อ น ภาษาเริ่ ม พัฒ นา
ดิฉั น ก็ เ ริ่ ม มองหางานที่ เ คยอยากท า
คือร้ านขายเสื อ้ ผ้ า เหตุผ ลคือ ได้ เ เต่ง
ตัวดี อยู่ใจกลางเมือง เจอคนเยอะกว่า
หลากหลายกว่า โดยยื่นใบสมัครด้ วย
วิธี เดินไปส่ง เองเพื่ อให้ เจ้ าของร้ าน
เห็นว่า หน้ าเราไม่เเก่เท่าอายุ เพราะ
ส่วนมากร้ านจะรับพนักงานขายเป็ น
เด็กๆ วัยยี่สิบไม่เกินยี่สิบสามปี
โ ช ค ดี ที่ ร้ า น บู ติ ค ข อ ง
เยอรมั น ชื่ อ ว่ า ZERO เรี ยกไ ป
สั ม ภ า ษ ณ์ จ ะ โ ช ค ดี ห รื อ บ อ ส
(ผู้หญิง) ถูกชะตาก็ไม่ร้ ู เขาเลยบอก
ให้ ทดลองงานดูก่อน ในที่ สุดดิฉันก็ ผ่านการทดลอง
งาน ได้ เริ่ มทางานมินิจ๊อบ เรี ยนช่วงเช้ า เลิกเรี ยนบ่าย
ก็ เข้ า งานต่อเลย (ผู้อ่านอาจจะถามเรื่ องลูก ว่าใคร
เลี ย้ งล่ะ ?...ตอบ...ตอนนัน้ ลูก ยัง อยู่เ มื อ งไทยค่ะ ไป
รั บมาเมื่ อดิฉันมาอยู่เ ยอรมัน ได้ ส ามปี ได้ ภ าษา ได้
งาน ได้ ใบขับขี่เ เล้ วถึงไปรับมาค่ะ ตามแผนที่วางไว้
ถ้ าเรายังเดินเองไม่ไ ด้ เราจะเเบกลูกได้ อย่างไร เลย
อดทน จนเดินได้ เเล้ วไปรั บลูกมาอยู่ด้วย จนถึง ทุก
วันนี ้ค่ะ)
จากงานมิ นิ จ๊ อ บ ในที่ สุดดิฉันก็ ไ ด้ ท างานที่
ร้ านเต็ม เวลา เเละบอสไว้ ว างใจจนได้ ท าทุก หน้ า ที่
เหมือนคนที่เรี ยนจบศึกษาด้ านนี ้มาโดยตรง เช่น งาน
ขาย เเคชเชี ย ร์ รั บ ของ เช็ ค สต๊ อ คสิ น ค้ า เปิ ดร้ าน
ปิ ดร้ านเองคนเดียว ไปเเบงค์ เป็ นตัวเเทนต่างสาขา
วันเวลาผ่านไปเป็ นปี สองปี ภาษาเยอรมันปร๋ อ จนไม่
รู้ ตัว เลยค่ ะ เมื่ อ ทุ ก อย่ า งเป็ นไปตามแผนที่ ว างไว้
เเล้ วจึงลาออกจากงานไปรับลูกมาอยูด่ ้ วยกัน”

“ต อ น นั ้ น ต้ อ ง เ ต รี ย ม ตั ว ส อ น
ภาษาเยอรมัน ให้ ลูก ต้ อ งดูเ เลให้ ส ามารถ
ปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ สภาพแวดล้ อมอากาศ
ความเป็ นอยู่ เเละการเรี ยน จากนันดิ
้ ฉันก็รับ
งานมิ นิจ๊ อบต่อค่ะ ทางานสัปดาห์ ละไม่เกิ น
สามวัน เพราะต้ อ งเเบ่ง เวลาให้ ครอบครั ว
ดิ ฉั น เป็ นห่ ว งเรื่ องภาษามาก ไม่
อยากให้ ลดลง
ทุกๆ งาน ดิฉันจะคิดเสมอ
ว่า เงินไม่ได้ มาก่อนเสมอ ถึงเเม้ ว่า
เราต้ องการมั น อย่ า งมากก็ ต าม
บางครัง้ การที่เรายอมเสียสละเวลา
เรี ยนรู้ที่จะยกขาข้ างหนึ่งเข้ าไปก่อน
มันต้ องใช้ เวลาเเละความอดทนเป็ น
อย่ า งมาก เเต่ ดิ ฉั น เชื่ อ เสมอว่ า ถ้ าขาข้ างหนึ่ ง อยู่ใ นที่ ที่ เ รา
ต้ องการเเล้ ว เราจะยกอีกข้ างเข้ าไปในนันได้
้ ไม่ยากเกินกาลังเเน่ๆ
ค่ ะ จากท างานฟรี เเลกภาษา ก็ ไ ด้ เปลี่ ยนมาเป็ นเเลก
ประสบการณ์ (เมื่อมีสองอย่างเเล้ ว ก็เดินหน้ าสมัครงานเพื่อหา
เงินได้ เเบบมัน่ ใจ ไม่กลัวเเม้ วา่ เราจะไม่ได้ เรี ยนจบอะไรมาเลย)
ต่อมาดิฉันได้ มี โอกาสฝึ กงานที่ โรงแรมแห่ง หนึ่ง ที่ จ ริ ง
เเล้ วเกื อบทุกอาชีพ ในเยอรมนี ต้ องมี ประกาศนี ยบัตรจบสาขา
วิชาชีพ (Ausbildung) นัน้ ๆ ถึงจะทางานได้ ซึ่งดิฉันไม่มีแต่ก็ได้
พยายามหาความรู้ พิเศษเพิ่มเติม ช่วงปี 2550 (ไม่เเน่ใจ) ทาง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลินได้ จดั โครงการสอนเเกะสลัก
ผักผลไม้ เเละจัดดอกไม้ สด ดิฉันอยู่ทางใต้ ของเยอรมนีซึ่งไกลกัน
มากจึงต้ องลางานไปเข้ าร่วมโครงการ (ทุกอย่างมันต้ องลงทุน ลง
เเรงเเละใช้ เวลาจริ งๆ นะคะ) พอได้ รับใบประกาศนียบัตรก็เอามา
อวดเชฟ อวดเพื่อนที่ทางาน จากนัน้ ก็ได้ ใช้ ฝีมือในการเเกะสลัก
ให้ กบั งานเลี ้ยงต่างๆ ของโรงเเรม จนได้ เป็ นพนักงานประจา และ
ใช้ ความสามารถในการแกะสลักเป็ นจุดเด่นในการสมัครงานใน
โรงแรมที่มีดาวเยอะขึ ้น”

ท่องคาถา ทีเ่ เม่ให้
มาว่า ‘งานได้เขา
วิชาได้เรา‘

วารสาร
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ครอบครั วสองวัฒนธรรม
“ครอบครั ว ดิ ฉัน เป็ นครอบครั ว มโนราห์ ค่ะ ส่ง สื บ
ทอดลูกหลานตัง้ เเต่รุ่น ทวด ปู่ ย่า พ่อ เเม่ เเละ มาถึง ดิฉัน
เรี ยนไปกับครอบครัวมโนราห์ด้วยกัน รวมกลุ่มกัน สิบกว่า
ครอบครัวค่ะ ก่อนเรี ยนมีทาพิธีส่งมอบ เรี ยนไปได้ สกั พักก็มี
การทาพิธีรับมโนราห์เเบบจริ งจัง ราจนชานาญเเล้ วก็ครอบ
ครู ออกสูเ่ วทีคะ่ ดิฉนั สอนลูกให้ หดั รามโนราห์และพาไปออก
เวทีด้วยกัน สองเเม่ลูก มีสามีเป็ นคนคอยสนับสนุน ขับรถ
ทาเพลงเเต่งดนตรี ทาซีดีให้ คอยให้ คาปรึกษา
ครอบครั วเราทากิ จ กรรมทุกอย่างด้ วยกัน ไม่เเบ่ง
เเยก ฝรั่ง ไทย ค่ะ เราเลี ้ยงลูกด้ วยกัน (สามีช่วยเลี ้ยงลูกของ
ดิฉันอย่างหาที่ติไม่ได้ ) อิสระลูกก็มีตามความเหมาะสม ทุก
วันนี ้ คิดว่าเลี ้ยงลูกได้ ดีขนหนึ
ั ้ ่ง การันตีด้วยตาเเหน่งเเชมป์
นักอ่านภาษาเยอรมันของเเคว้ น Mittefranken เเละประธาน
โรงเรี ยนมัธยมใกล้ บ้านค่ะ จากเด็กไทยที่ ย้ายมาเยอรมนี
ด้ วยวัยเจ็ดปี ทาได้ เเค่นี ้ พ่อ (เลี ้ยง) และเเม่ภูมิใจมากมาย
เเล้ วค่ะ ปั จจุบนั ลูกชายกาลังเข้ าเรี ยนสายอาชีพการโรงเเรม
เพราะชอบด้ านบริ การเเละการใช้ ภ าษา โดยให้ เหตุผลว่า
‘อาชีพนีจ้ ะไม่มีวันตายครับเเม่ อยู่มุมใดของโลกก็ทาได้ มี
งานให้ ท าตลอด‘ เมื่ อ รู้ ความต้ องการของลู ก เราก็ เ ลย
สนับสนุนเรื่ องภาษา ส่ง ให้ ไ ปฝรั่ ง เศส เพื่ อเพิ่ม เติม ภาษา
ฝรั่ ง เศส ไปอัง กฤษเพื่ อกระชับ ภาษาอัง กฤษ ส่วนไทยกับ
เยอรมันก็ ใช้ อยู่ในบ้ านเเล้ ว
ปูทางให้ ลกู เดินนิดหนึง่ ค่ะ”
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ณ วันนี้
“ปั จจุ บัน ดิ ฉั น ได้ ท างานเป็ นพนั ก งานประจ า
ตาแหน่งกุ๊กที่ โรงเเรมเชอราตันค่ะ และหารายได้ พิเศษ
ด้ วยการเเกะสลักโชว์ตามงานต่างๆ รับสอนให้ ทงคนไทย
ั้
เเละฝรั่งที่สนใจ ปั น้ ดอกไม้ ดินญี่ ปนขาย
ุ่
ทังตามงานไทย
้
ตามเฟสบุ๊ค เเละรับรามโนราห์กับลูกชาย ตามงานต่างๆ
ทั่วเยอรมนี (เเละยุโรปถ้ ามีคนเชิ ญ ) ทาอาหารขายผ่าน
ออนไลน์ ขายพวกน ้าพริ ก ขนม อาหารทานเล่น ด้ วยคอน
เซ็ป ‘ขายความคิดถึงบ้ าน’ ซึ่งเน้ นเมนูที่ขาย รสชาติเเละ
การเเพ็ ค สิ น ค้ า ซึ่ ง เมื่ อ ลู ก ค้ าเห็ น สิ น ค้ าเเละเปิ ด
รั บ ประทานแล้ วมั ก บอกเป็ นเสี ย งเดี ย วกั น ว่ า
คิ ด ถึ ง บ้ า น คิ ด ถึ ง อดี ต ที่ เ มื อ งไทย ดิ ฉั น ท ากั บ
เพื่ อ นรุ่ น พี่ ส องคนซึ่ง เก่ ง ในด้ า นท าน า้ พริ ก เเละ
อาหารอีสานต่างๆ ส่วนดิฉนั เน้ นขนมเปี๊ ยะ กระหรี่
ปั๊ ป ซาลาเปา หมูเส้ น ค่ะ
เเปลกไหมคะ ถ้ าดิฉันจะบอกว่า ยังไม่เคย
คิด เรื่ อ งชี วิ ตหลัง เกษี ย ณและยัง ไม่คิด ถึง วันที่ จ ะ
หยุ ด พั ก ผ่ อ นจริ ง ๆ จั ง ๆ ท าทุ ก วั น ให้ ดี เ เละมี
ความสุขเเบบนี ้ไปเรื่ อยๆ ใกล้ หกสิบเมื่อไหร่ ค่อยให้
คาตอบอีกทีคะ่ ”

คาถาทีน่ าไปสู่ความสาเร็จ
“คาถาที่ท่องไว้ เสมอช่วยได้ จริ งๆ นะคะ ‘งานได้ เขา
วิชาได้ เรา‘ ถ้ าเราไม่ม่งุ อยู่เเต่กับเงินเดือนที่ได้ ตังใจท
้ างาน
วันหนึ่งก็ได้ บรรจุเป็ นพนักงานเต็มขันค่
้ ะ เมื่อเราไม่มีใบจบ
มา เราก็ต้องใช้ ความสามารถ ใช้ เวลาพิสจู น์นานกว่าคนอื่น
ความอดทนของเรา ผลงานของเรา ช่วยได้ คะ่ เเรกๆ อาจจะ
ยากมาก เเต่ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็ จอยู่ที่นั่น
ค่ะ ดิฉันเลือกทางานกะเช้ าค่ะ เข้ างานตีห้า เพราะเลิกงาน
เเล้ วยังมีเวลาให้ ครอบครัวเต็มที่ เเละยังทางานอดิเรกได้ อีก
หลายอย่าง จนถึงวันนีค้ ิดว่าตัวเองประสบความสาเร็ จ
เเล้ วในขันหนึ
้ ง่ ”

ข้ อคิดสาหรั บเพื่อนคนไทย
“ข้ อคิดที่อยากฝากไว้ ให้ เพื่อนๆ คนไทยที่อยู่ใน
ต่างเเดนนะคะ.....สิ่งสาคัญที่ควรทาเมื่อเรามาอยู่ในต่างเเดน
อันดับ หนึ่ง...ภาษา สอง... ภาษา สาม... ก็ภาษา เพราะมัน
สาคัญมากๆ อยากให้ ทุกคนที่ เพิ่งมา ให้ ความสาคัญตรงนี ้
เพราะนี่คือ อาวุธสาคัญ ถ้ าเราไม่มีอาวุธที่ดี เราก็อย่าได้ คิดที่
จะไปรบกับใคร มีเเค่เเรง สักวันก็หมดค่ะ เเต่ถ้าเรามีอาวุธ
เเละ เเรง ทุ ก ครั ง้ ที่ เ ราออกศึ ก มัน ท าให้ เรามั่ น ใจ เเละ
ความมั่น ใจของเรา ท าให้ เ ราไม่เ เพ้ ท าให้ เ รากล้ า เเละ มี
ความภูมิใจ ดีใจ เเละนี่คือพื ้นฐานของความสุขค่ะ สิ่งเหล่านี ้
ทาให้ เราอยู่ในต่างเเดนอย่างไม่เเตกต่างเเละมีความสุขจริ งๆ
ค่ะ
การที่เรามาอยู่ที่นี่เเล้ วไม่ได้ ภาษา ฟั งไม่เข้ าใจ คิด
เองเออเอง เดาไปเองต่างๆ ว่า เราเป็ นต่างชาติ คนที่นี่ไม่ชอบ
เรา ไม่อยากบริ การเรา ไม่ให้ โอกาสเราทางานเหมือนคนอื่น
ความคิ ด เเบบนี ด้ ิ ฉัน ว่ า คนเหล่ า นี ย้ ัง ไม่เ ข้ า ใจภาษาเเละ
วัฒนธรรมในเมืองหรื อประเทศที่ตวั เองอยู่คะ่ อย่ารอ อย่าเเต่
อย่าถ้ า อย่าจะ...ลงมือเลยค่ะ ล้ มเเล้ วก็รีบลุก ทาตนให้ มีค่า
เเล้ วคนอื่นก็จะเห็นค่าเราค่ะ”

วารสาร
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ชิมผลไม้เช่น องุ่น ได้หรือไม่
ถึงแม้จะชิมแค่องุ่นเพียงลูกเดียว แต่ถ้ามอง
ในแง่กฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นขโมยโดย
สมบูรณ์ หรือจะเรียกว่า “แอบลักกิน/ขโมยกิน”
จริงๆ แล้วกรณีแบบนี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จะโอนอ่อน
ผ่อนตามให้ แต่ถ้าร้านค้าเกิดต้องการเอาเรื่องขึ้นมา
จริงๆ ลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้

แกะกล่องสินค้าได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินค้าประเภทไหน
กฏเหล็กก็คือทางร้านต้องไม่มี
ปัญหาในการนาสินค้าที่เปิดแล้ว
กลับไปขายได้ดังเดิม เราสามารถเปิดครีม
อาบน้ามาดมหรือเปิดแผงไข่มาเช็คว่าไข่แตก
หรือไม่ แต่การแกะอาหารหรือเปิดแอปเปิ้ลที่
ห่อด้วยฟอยล์ใสหรือเปิดขวดก็เป็นสิ่ง
ต้องห้าม เช่นเดียวกัน

นาสินค้าในร้านใส่กระเป๋าของเราได้หรือไม่
ในกรณีนี้ หากมองในแง่กฎหมายก็จะถือว่าเป็น
การขโมยเช่นเดียวกัน เพราะสาหรับทางร้านแล้ว
การกระทาเช่นนี้บอกเจตนาไม่ชัดเจนว่าลูกค้าตั้งใจจะนาไป
จ่ายเงิน เราควรเปิดซิปกระเป๋าอย่างชัดเจน และควรแสดง
ความบริสุทธิ์ใจหน้าแคชเชียร์ว่าเราไม่ได้มีสินค้าใดๆ
อยู่ไหนกระเป๋าด้วย

เปิดขวดนาดื่มก่อน
แล้วจ่ายเงินทีหลังได้หรือไม่
ตราบใดที่ยังไม่ได้ชาระค่าสินค้าให้เรียบร้อย ก็
ยังถือว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นของร้าน คล้ายกับ
ในกรณีแรก มีน้อยมากที่จะถูกปรับ แต่เรา
สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนี้ได้โดยนาขวดหรือ
กล่องที่เปิดแล้วใส่ในรถเข็น เพื่อให้ทางร้านได้เห็นชัดเจน
ว่าเราต้องการที่จะจ่ายค่าสินค้านั้นจริง
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จับของในร้าน
แล้วคืนไว้ทเี่ ดิมได้หรือไม่
ถ้าผักผลไม้นั้นไม่ได้ใส่ห่อ เราสามารถ
ตรวจสอบสินค้าเหล่านั้นได้ว่าช้าหรือไม่
อยู่ในสภาพดีหรือเปล่า แต่ถ้าเราใช้มือ
หยิบจับขนมปังหรือขนมอบต่างๆ ก็ต้องซื้อด้วย
เหตุผลทางสุขลักษณะ เนื้อ หรือชีส ที่เราสั่ง
จากแผนกขายของสดก็เช่นเดียวกัน

าร์ เกต็ ได้ไหม
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นาอาหารที่ซือไปแล้ว กลับมาคืน
หรือเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่
ปกติแล้วไม่ได้ แต่จะมีกรณียกเว้น เช่น ซื้ออาหารที่
หมดอายุหรือซื้อสินค้าที่เสียแล้วไป ตัวอย่างเช่น
กรณีนมบูด ไวน์รสชาติเพิ้ยน สินค้าที่ระบุน้าหนักผิด
หรือระบุแหล่งที่มาของสินค้าผิด ก็สามารถ
นามาคืนได้ แต่ที่สาคัญที่สุด อย่าลืม
เก็บบิลตอนซื้อไว้ด้วย

** มารยาทในกา
รใช้บริการซุปเป
อร์มาร์
เก็ตเป็นสิ่งที่ผู้ใช
้บริการทุกคนคว
รปฏิบัติ
ตาม มารยาทเห
ล่านี้ไม่ได้ใช้แค่ใน
เยอรมนี
เท่านั้น แต่ยังเป
็นมารยาทสากล
ที่ใช้กัน
ทั่วไป **
ทีนี้เรามาลองมา
สารวจพฤติกรร
มตัวเองกน
ั ดู
ค่ะว่าเคยเผลอท
าพฤตก
ิ รรมต้องสงสัย
ต่อไปนี้
หรือไม่ แล้วอย่า
งไหนทาได้ อย่า
งไหนทาไมไ่ ด้
อย่างไหนมีโทษป
รับ ไปดก
ู ันเลยยยย ...

จ่ายเงินจานวนน้อยๆ
ด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
กฎหมายไม่ได้ระบุจานวนขั้นต่าที่จะต้อง
จ่ายด้วยบัตรเครดิตไว้ แต่สาหรับการ
จ่ายด้วยเหรียญที่มากกว่า 50 เหรียญในครั้ง
เดียว หรือจ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละ 200 หรือ
500 ยูโร ทางร้านสามารถปฎิเสธการจ่าย
เงินนี้ได้

เราสามารถนา
รถเข็นจากซุปเปอร์มาร์เก็ต
กลับบ้านได้หรือไม่
เพราะรถเข็นเป็นสมบัติของ
ทางร้าน ถ้าเข็นออกนอกสถานที่
จะถือว่าเป็นการขโมย

เพิกเฉยกับสินค้าทีเ่ สียหายได้หรือไม่
ถ้าเราทาสินค้าตกหรือได้รับความเสียหาย จะต้องแจ้งให้
พนักงานทราบ เพราะทางร้านมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ถ้า
สินค้าราคาไม่สูงมาก ทางร้านอาจใจดีไม่เรียกค่าเสียหาย
แต่หากเราทาสินค้าเสียหายเพราะความสะเพร่า
เราก็ควรต้องรับผิดชอบ

ที่มา : รูปภาพและข้ อมูลจาก www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/obst-probieren
-getraenke-oeffnen-das-alles-ist-im-supermarkt-verboten_id_4624352.html
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ข้อควรทราบ !!!
เกี่ยวกับ

การขอเงินสมทบประกันบานาญคืน
โดย ดร. ดวงตา บาร์ซ

คนไทยเราหลัง จากที่ ด ารงชี วิ ต ท างานอยู่ใ นเยอรมนี แ ละในขณะท างานได้ ถูก บัง คับ จ่ า ยเงิ น
ประกันสัง คมตามกฏหมายของเยอรมัน เมื่อถึงเวลาที่ เลิกทางานแล้ ว และมี อายุถึงเกณฑ์ ที่กาหนด และ
อยากจะกลับไปดารงชีวิตในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของเงินประกันสังคมที่ได้ ถกู บังคับจ่ายไว้ ในระบบ คือส่วน
ที่เป็ นเงินสะสมช่วยเหลือยามชรา (Rente) ที่ได้ ถกู บังคับจ่ายไว้ คุณสามารถยื่นคาร้ องเพื่อขอรับส่วนหนึ่งของ
เงิ น สะสมกลับ ไปด้ ว ยได้ เ นื่ อ งจากว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ง ที่ ไ ด้ มี ข้ อตกลงว่าด้ ว ยการจ่า ยเงิ น
ประกันสังคมไว้ กบั เยอรมนี
สานักงานดูแลเงินช่วยเหลือยามชรา (BF) เงินจานวนที่ได้ คืนจะคานวณจานวนเงินสะสมที่ได้ จ่ายไป
แล้ ว และหากคุณสมบัติเป็ นตามข้ อแม้ ก็จะอนุมัติจ่ายเงินให้ แต่ว่าจานวนเงินที่จะได้ คืนนัน้ ไม่ใช่จานวนที่
ปรากฏในกระดาษที่คิด คุณจะได้ คืนประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากว่าเงินสะสมนี ้ คุณจ่ายเพียงครึ่งหนึ่ง แต่อีก
ครึ่งหนึง่ เป็ นส่วนที่นายจ้ างเป็ นผู้จา่ ย และส่วนของนายจ้ างนี ้ คุณไม่มีสิทธิขอรับได้ โดยมีข้อแม้ คือ








ได้ เคยทางาน และจ่ ายมาก่ อน แต่ ขณะนี้ ไม่ ได้ ทางานที่จะต้ องมี
การจ่ ายหรื อบังคับจ่ ายเงินประกันสังคมตามกฏหมายอีกต่ อไป
แล้ ว อย่ างตา่ เป็ นเวลา 24 เดือน
อยู่ในสถานภาพที่ไม่ สามารถจะขอเบิกส่ วนของเงินสะสมนี้ในรู ป
หนึ่งได้ เช่ น การไปทากายภาพบาบัด )Rehabilitation) ซึ่งจะต้ อง
นามาหักออกจากเงินส่ วนนี้
มี อ ายุ เ กิ น กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ในปั จจุ บั น 65 ปี และค่ อยๆ
เพิ่มขึ้นเป็ น 67 ปี
คุณเป็ นภริ ยา เป็ นสามี บุตรกาพร้ า ของบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่
กล่ าวมานี้

และหากในกรณีที่คณ
ุ เคยได้ รับสวัสดิการ เช่น ไปทากายภาพบาบัด (Rehabilitation) ซึ่งเป็ นการจ่ายจากส่วน
เงินของเงินสะสมนี ้ คุณจะหมดสิทธิ ในการขอรับส่วนเงินสะสมนี ้ เพราะถือว่าได้ เคยถูกใช้ ไปแล้ ว
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ประการ
เพือ่ จิตตปัญญา

จิ ต ตปั ญ ญาส าหรั บ แต่ล ะคนมี ค วามหมายต่า งกัน - ส าหรั บบางคนอาจ
หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่สกั แห่งหนึ่งเพื่อกราบไหว้ บูชา ในขณะที่
บางคนอาจหมายถึงความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เช่น การวิ่งหรื อฝึ กโยคะ
สาหรับบางคนอาจนึกถึงศาสนา และบางคนก็อาจได้ รับแรงบันดาลใจจาก
ผู้คนและสถานที่ตา่ งๆ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ในจิตวิญญาณของความเป็ น
หนึง่ เดียวแล้ ว ผู้นาทางจิตตปั ญญาทังเจ็
้ ดเหล่านี ้ได้ ให้ ปัญญาที่จริงแท้ แก่เรา

1. พระพุทธเจ้า
อย่าจมอยูก่ บั อดีต อย่าฝั นถึง
อนาคต จงมุง่ สมาธิ ณ ปั จจุบนั ขณะ

7. เมาลานา ญะลัลลุดดิน
(Do not dwell in the past, do
not dream of the future,
มูฮมั หมัด รูมี (RUMI)
concentrate the mind
หากท่านเดือดร้ อนราคาญใจเมื่อถูกขัด
on the present
moment.)
ถูทกุ ครัง้ แล้ วท่านจะเงางามได้ อย่างไร
(If you are irritated by every
rub, how will you
be polished?)

6. ขงจือ๊ (CONFUCIUS)
จงเลือกงานที่ท่านรัก แล้ วชีวิตท่าน
จะไม่ต้องทางานเลยแม้ แต่วนั เดียว
(Choose a job you love, and
you will never have to work
a day in your life.)

5. แม่ชเี ทเรซ่า
(MOTHER TERESA)
เราไม่มีทางรู้ได้ ทงหมดหรอกว่
ั้
ารอยยิ ้ม
ธรรมดาจะสามารถทาสิ่งดีๆ ใดได้ บ้าง
(We shall never know all the
good that a simple
smile can do.)

2. พระเยซูคริสต์
ทุกสิ่งที่ทา่ นทา ขอให้ ทาด้ วย
ความรัก
(Let all that you do be
done in love.)

3. ดาไล ลามะ
(THE DALAI LAMA)
จงมีเมตตาเมื่อสามารถทาได้ มัน
ย่อมทาได้ เสมอ
(Be kind wherever possible.
It is always possible.)

4. สมเด็จพระสันตะปาปา
จอห์น ปอลที่ 2
(POPE JOHN PAUL II)
อนาคตเริ่มตังแต่
้ วนั นี ้ มิใช่พรุ่งนี ้
(The future starts today,
not tomorrow.)

คาอธิบายเพิ่มเติม: ตัวอย่าง การขัดถูคือประสบการณ์ ไม่ใช่สงิ่ ที่จะทาลายล้ าง แต่คือความพยายามทีจ่ ะขัดเกลา พยายามทา
ให้ ดีขึ ้น ขอให้ พยายามทาให้ ความหยาบกระด้ างนันเรี
้ ยบขึ ้น ขอให้ สร้ างความกระจ่างจากสิง่ ทีย่ งั ไม่ชดั เจน เพื่อทาให้ สวยงามขึ ้น
และเพื่อให้ ทา่ นมีความสง่างาม ยิ่งใหญ่ มีคณ
ุ ค่ายิง่ กว่าทอง และส่งประกายในที่สดุ เพราะถึงอย่างไรเพชรก็ยอ่ มเป็ นเพชรเสมอ
ที่มา: www.goodnet.org/articles/1146
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รายงานพิเศษ
ตอนที่ 1
ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของเยอรมนี
ลักษณะโดยทั่วไปของตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
1. สินค้ า ได้ แก่
1.1. สมุนไพร (สด/แห้ ง)
1.2. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (herbal medicinal products) ซึง่ สามารถจาแนกออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 4 กลุม่ ได้ แก่
(1) Phytopharmaceuticals (ผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นรูปยาแผนปั จจุบนั )
(2) Herbal medicines (ยาแผนโบราณ)
(3) Nutraceuticals (อาหารเสริม)
(4) Cosmeceuticals (เครื่ องสาอางจากสมุนไพร)

2. ภาพรวมตลาดสมุนไพร
สหภาพยุโรปเป็ นตลาดเครื่ องเทศและสมุนไพรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริ กา โดยมีประเทศ
อังกฤษและเยอรมนีเป็ นผู้นาทางด้ านการตลาด ความต้ องการในตลาดสหภาพยุโรปมีมากกว่าปี ละ 440,000 ตัน มีมลู ค่า
ขัน้ ต่าประมาณ 1.2 พันล้ านยูโร สมุนไพรในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ เป็ นการนาเข้ าจากต่างประเทศ จากการวิจัยทาง
การตลาดเกี่ยวกับปริ มาณการซื ้อขายเครื่ องเทศและสมุนไพรทัว่ โลกในปี 2009 มีปริ มาณปี ละ 1.5 ล้ านตัน รวมเป็ นมูลค่า
กว่า 4 พันล้ านยูโร สหภาพยุโรปมีสดั ส่วนการนาเข้ าประมาณร้ อยละ 31 ของการผลิตสมุนไพรทัว่ โลก ซึ่งเป็ นอันดับสอง
รองมาจากประเทศในกลุม่ องค์กร NFTA อันได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก
สาหรับประเทศเยอรมนี คนเยอรมันมีอตั ราการบริ โภคสมุนไพรและเครื่ องเทศสูงสุดในสหภาพยุโรป คือ 850 กรัม
ต่อคนต่อปี อีกทัง้ ยังเป็ นทัง้ ผู้นาเข้ า /ส่งออก (Trader) และผู้แปรรู ปเครื่ องเทศและสมุนไพรที่ส าคัญ โดยมี อัตราความ
ต้ องการสินค้ าในภาคการค้ าและภาคอุตสาหกรรมในปริ มาณใกล้ เคียงกัน สินค้ าสมุนไพรจานวนร้ อยละ 90-95 เป็ นการ
นาเข้ าจากต่างประเทศ โดยนาเข้ าปี ละกว่า 50,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่านาเข้ าถึง 1 ใน 4 ของมูลค่าการนาเข้ าเครื่ องเทศและ
สมุนไพรทังหมดของยุ
้
โรป กล่าวได้ วา่ เยอรมนีเป็ นผู้นาเข้ าสมุนไพรรายใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา
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การนาเข้ าส่วนมากเป็ นการนาเข้ าจากประเทศในสหภาพยุโรปด้ วยกันเอง อาทิ เนเธอร์ แลนด์ ฝรั่งเศส เดนมาร์ ก
อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์และประเทศแถบยุโรปตะวันออก เป็ นต้ น ส่วนแหล่งนาเข้ านอกสหภาพยุโรปที่ส าคัญได้ แก่ จี น
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล และอินเดีย
ชนิดเครื่ องเทศและสมุนไพรที่นาเข้ าส่วนใหญ่ได้ แก่ พริ กไทยปาปริ กา ยี่หร่ า จูนิเปอร์ ขมิ ้น ผงกะหรี่ กานพลู
ทายม์ ดอกจันทน์ เ ทศ และวานิล ลา ส าหรั บสมุนไพรที่ สามารถผลิตได้ เองได้ แก่ basil, bay leaves, celery leaves,
chives, coriander, dill tips, chervil, fennel, juniper, marjoram, oregano, rosemary, sage, savoury, tarragon,
thyme and watercress สมุนไพรที่เยอรมนีนาเข้ าส่วนใหญ่เน้ นสรรพคุณด้ านเสริ มสุขภาพมากกว่าใช้ เป็ นยารักษาโรค
ได้ แก่ พริ กไทย ยี่หร่ า ลูกจันทน์ อบเชย และขิง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้มูลค่านาเข้ าพริ กไทยของเยอรมนีมีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 30
ของมูลค่านาเข้ าพริกไทยโดยรวมของสหภาพยุโรป
การใช้ ประโยชน์ ของสมุนไพรในอุตสาหกรรมต่ าง ๆ เช่ น
1. Aromatherapy
9. Hair-care products
2. Oils for massage

10. Oral hygiene

3. Vitamins/supplements

11. Baths and gels

4. Essential oils

12. Skin care

5. Sports medicinal products

13. Obesity

6. Smart beverages

14. Honey and syrups

7. Functional foods

15. Pet foods

8. Personal-care products
ตารางแสดงรายชื่อสมุนไพรที่สามารถเพาะปลูกในประเทศ จาแนกตามเขตการปกครองประเทศเยอรมนี
(พื ้นที่ตอ่ การผลิตตังแต่
้ 100 เฮกเตอร์ ขึ ้นไป)
รัฐ
Thüringen
Bayern

ชื่อสมุนไพร
Peppermint, Chamomile, Hypericum perforatum,
Diätlein
Hypericum perforatum, Echinacea, Horseradish, Dill,
Parsley

Hessen

Chamomile, Chives, Hypericum perforatum, Fennels

Niedersachsen

Parsley, Chives, Milk Thistle

Sachsen-Anhalt

Thyme, Majoram

Nordrhein-Westfalen

Chives, Parsley

Rheinland-Pfalz

Parsley
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3. ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
ชาวเยอรมั น ให้ ความสนใจกั บ การดูแ ล
รั ก ษาสุ ข ภาพค่ อ นข้ างมาก ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ า จาก
สมุ น ไพรธรรมชาติ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ น้
เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผลข้ างเคียงค่อนข้ างต่า
เมื่ อ เที ย บกั บ ยาที่ ผ ลิ ต จากสารเคมี ป กติ สิ น ค้ า
ดั ง กล่ า วจึ ง มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอยู่ ไ ม่ น้ อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าประเภท self-medication
ซึง่ ไม่ต้องมีใบสัง่ จากแพทย์
ในปี 2555 อุตสาหกรรมยาซึ่ง ไม่ต้องใช้ ใบสั่ง แพทย์ ข องเยอรมันมี ยอดขายสูง ถึง 5,608 ล้ านยูโร ในจ านวน
ดังกล่าวคิดเป็ นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประมาณร้ อยละ 22 หรื อคิดเป็ น 123 ล้ านยูโร โดยตัวเลขดังกล่าวเป็ นยอดขายที่
จากร้ านขายยาทัว่ ไป อย่างไรก็ตามคาดว่ายอดขายจริ งของสินค้ ากลุ่มนี ้จะมีปริ มาณสูงมากกว่านี ้เนื่องจากมีการจาหน่าย
สินค้ าในช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ เช่น ร้ านขายอาหารเพื่ อสุขภาพ ร้ านขายผลิตภัณฑ์แบบ Chemist shop และร้ าน
ซุปเปอร์ มาเก็ตทัว่ ไป
สินค้ าที่ได้ รับความนิยมสูงสุด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์สาหรับแก้ ไอแก้ หวัด ช่วยระบบการย่อยอาหาร แก้ ปวดศรี ษะ แก้
อาการนอนไม่หลับ แก้ ปวดท้ อง แก้ อาการเครี ยดและช่วยระบบไหลเวียนโลหิต
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ล้ านยูโร

% เทียบ

สัดส่วน

196.4
92.7

กับปี 2554 การตลาด
-1.2
4
-0.7
2

1.
2.

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ต้องใช้ ใบสัง่ แพทย์
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบธรรมชาติบาบัด

3.
4.

(Homeopathy) ที่ต้องใช้ ใบสัง่ แพทย์
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบ self-medication
1033.6
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบธรรมชาติบาบัด(Homeopathy) 359.8

+0.4
+4.5

18
6

แบบ self-medication
- ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จาก

1682.5

+1.0

30

สมุนไพรแบบธรรมชาติบาบัดในร้ านขายยา
- ยอดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้ ผลิตจากสมุนไพรใน

3925.0

+1.1

70

ร้ านขายยา
รวม

5,607.5

+0.5

100
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4. โครงสร้ างการตลาด
ผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจาหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในเยอรมนี ประกอบด้ วย
(1) นายหน้ า/ ตัวแทน (Agents / Brokers) เป็ นบริ ษัทอิสระ คนกลางระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย แต่ไม่ซื ้อหรื อขายในนามของ
บริษัทตัวเอง
(2) ผู้นาเข้ า (Traders / Importers) นาเข้ าสินค้ าในนามของตัวเอง จาหน่ายให้ แก่ผ้ ูแปรรู ปและผู้ใช้ ผู้นาเข้ าบางรายทา
ความสะอาด แปรรู ปและส่งออกไปยังประเทศอื่นในยุโรปและประเทศใกล้ เคียงด้ วย ผู้นาเข้ ารายเล็กนาเข้ าสมุนไพรและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากต่า งประเทศโดยตรงหรื อ รั บ ซื อ้ จากผู้น าเข้ า รายใหญ่ ภ ายใต้ เงื่ อ นไขพิ เ ศษหรื อ สิน ค้ า ที่ ลูก ค้ าก าหนด
โดยเฉพาะ
(3) ผู้แปรรูป (Grinders/ Processors) นาสมุนไพรมาทาความสะอาด บด ผสม และบรรจุใหม่ โดยซื ้อจากผู้นาเข้ า ผู้แปร
รูปจะเก็บสต๊ อกสินค้ าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลผลิต แต่มีแนวโน้ วจะเก็บสต๊ อกลดลงเพื่อลด
ค่าใช้ จา่ ยแต่จะทาสัญญาระยะยาวให้ ผ้ นู าเข้ าส่งมอบสินค้ าสม่าเสมอตลอดทังปี
้
(4) ผู้ค้าปลีกสมุนไพร (End user) คือ ได้ แก่ ร้ านขายยา ซุปเปอร์ มาเก็ต ร้ านอาหาร ร้ านเบเกอร์ รี่ ร้ านขายผลิตภัณฑ์แบบ
Chemist shop เป็ นต้ น
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาด ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพรในเยอรมนี กาหนดค่าใช้ จ่าย
ทางการตลาดในแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้
 ผู้แปรรู ป
20-25 % (รวมค่าบรรจุภณ
ั ฑ์และค่าการตลาด)
 นายหน้ า / ตัวแทน 2-5 %
 ผู้ค้าปลีก
30-40 % (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
 ผู้นาเข้ า / ผู้ค้าส่ง
10-12 %

ผู้ผลิต / ผู้สง่ ออก

ตัวแทนผู้สง่ ออก / บริ ษัทชิปปิ ง้

ผู้นาเข้ า

นายหน้ า / ตัวแทน

ผู้แปรรูป

ร้ านขายยา

ซุปเปอร์ มาเก็ต

ร้ านอาหาร

ที่มา: รายงานพิเศษ ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของเยอรมนี ของสานักงานส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครแฟรงก์-เฟิ ร์ต ณ มีนาคม 2557
วารสาร
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มาส่องดูกันดีกว่า
ว่ าคนเยอรมันกินหน่ อไม้ ฝรั่ งกันยังไง

วันเดือนหมุนเวี ย น ฤดูกาลผันเปลี่ ยน และแล้ วก็ ถึ ง
เวลาที่คนเยอรมันหลายคนรอคอย เดือนเมษายนนี่แหละที่เขา
เริ่ ม เก็ บ เกี่ ย วหน่อ ไม้ ฝ รั่ ง ออกสตาร์ ท กัน ที่ รั ฐ บาวาเรี ย และ
ชเลสวิก -โฮลชไตน์ หลายท่านที่ เ ยอรมนี ค งเห็นหน่อไม้ ฝรั่ ง
อวบๆ สีขาว สีเขียววางขายอยูท่ วั่ ไป ว่าแต่ทา่ นสงสัยกันไหมว่า
เขาเอาเจ้ าหน่อไม้ ฝรั่งไปทาอะไรกินกัน
แม้ ว่าลมพายุเฮอร์ ริเคนนิคลาสที่เข้ ามาเยี่ยมเยอรมนี
เมื่ อ ต้ นเดื อ นเมษายนจะท าให้ พื ช ผลทั ง้ หลายซึ่ ง ก็ ร วม
หน่อ ไม้ ฝ รั่ ง ด้ ว ยนี่ ต้ อ งเสี ย หายไปไม่น้ อ ย แถมจู่ๆ อากาศก็
หนาวลงอีกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ยิ่งทาให้ พืชผักต้ องเสียหายมาก
ขึน้ ไปอี ก (ร้ องไห้ ห นัก มาก) แต่ใ ครๆ ที่ นี่ ก็ ยัง มั่น ใจว่ า จะมี
หน่อไม้ ฝรั่งเพียงพอแก่ความต้ องการ
ว่าไปแล้ วหน่อไม้ ฝรั่งนันก็
้ เป็ นผักที่เยอรมนีผลิตได้ มาก
ที่สุด ก็ดเู อาเหอะในปี 2557 เยอรมนีปลูกหน่อไม้ ฝรั่งทังเขี
้ ยว
และขาวได้ ตงั ้ 114,000 ตัน แล้ วอยากรู้ไหมว่ารัฐไหนผลิตได้
มากสุด คาตอบคือ รัฐโลเวอร์ แซกโซนี รัฐบรานเดนบวร์ ก และรัฐนอร์ ทไรน์ -เวสฟาเลีย อ้ อ! ข่าวดีสาหรับผู้ที่
ยังไม่ได้ ลิ ้มชิมรสหน่อไม้ ก็คือ ฤดูหน่อไม้ ฝรั่งแสนอร่อยนี ้จะมีติดต่อกันไปถึงวันที่ 24 มิถนุ ายน ยังมีโอกาสกิน
ได้ อีกร่วมสองเดือนเทียวนะ
อย่ากระนันเลย
้
เรามาเตรี ยมสูตรอาหารไว้ ต้อนรับผักที่เยอรมนีผลิตได้ มากที่สุดกันดีกว่า เปิ ดตารา
ทาอาหาร อุน่ เตาอบ เอาไปลองทากัน เจ็ดสูตรเด็ดที่แหล่งข่าวเขานาเสนอได้ แก่
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สูตร 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

สูตรที่ 4

สูตรที่ 5
สูตรที่ 6

สูตรที่ 7

สูตรดั้งเดิม ที่หลายคนบอกว่า ดี ที่ สุด ก็คือการกินหน่อไม้ฝรั่งกับ
ซอสครีมฮอลแลนด์ (Hollandaise Sauce) ที่ ทาจากเนย ไข่แดง ไวน์
ขาว มะนาว และสมุนไพร

ซุปหน่อไม้ฝรั่งใส่หอยเชลล์ (scallops) โดยใช้หน่อไม้ฝรั่งสีขาวและ
เขียวผสมกัน อ๊ะๆ อร่อย

สูตรนี้ต้องใช้เวลาเอาของสองอย่างตามฤดูกาลซึ่งก็คือ หน่อไม้ฝรั่ง
และ สตรอเบอรี่ ง่ายๆ จับมาทาสลัดหน่อไม้ฝรั่งกับสตรอเบอร์รี่กัน
เลยจ้า ลองไปทาดู ถ้าเข้า กันดี กินอร่อย ต้องเล่า สู่กันฟัง อย่า อุบ
เงียบเทียว เดี๋ยวมีเคือง

สูตรนี้คิดต่าง เพราะพอพูดถึงหน่อไม้ฝรั่งแล้วคนมักชอบเอาไป
ต้ม อย่า กระนั้นเลยลองเอาไปอบกับ แครอทแล้ว กินร้ อนๆ กั น
ดีกว่าเนอะ เอ๊ะ นี่เขาเรียกกินคลีน ใช่ป่ะ

การทดลองรูปแบบใหม่สาหรับคนคิดนอกกรอบ นอกกรอบแต่ง่าย
มั่ก ห่อหน่อไม้ฝรั่งด้วยกระดาษ สาหรับอบ อบ แล้วเปิดกินอย่า ง
ว่อง อืมน์ อร่อยหลายๆ เอ๊ะ ชีวจิตเขากินประมาณนี้ไหม อยากรู้จริง

เอาแบบที่เคยทากันแต่เดิมแล้วกัน เอาหน่อไม้ฝรั่งขาว เนื้อชุบขนมปังทอด
(schnitzel) แต่ยังไงๆ หน่อไม้ฝรั่งก็ยังคงเป็นนางเอกของจานนี้อยู่ดีแหละ

สูตรนี้สาคัญและดูเวอร์วังอลังการแบบประหยัด ใช้งบน้อย แต่ฟรุ้ง
ฟริ้งๆๆ เหมาะกับผู้ไม่นิยมกินหน่อไม้ฝรั่ง ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วทาตัวอิน
เทรนด์ตามกระแสหน่อไม้ฝรั่งฟีเวอร์ที่เยอรมนีกันดีกว่า เอามาประดับ
ผม ท าให้ สั ง คมก้ ม หน้ า เป็ น สั ง คมเงยหน้ า ดู เ ราเพี ย งผู้ เ ดี ย ว เอ้ า
จัดปายยยย

หวังว่าผู้อ่านจะใช้ประโยชน์จากบทความนี้สร้างความสุขให้ตัวเองและครอบครัวนะ Luv Luv จ้า
ที่มา : รูปภาพและบทความจาก www.thelocal.de/galleries/lifestyle/seven-ways-to-stay-sane-in-asparagus-season
วารสาร
เพือ่ นคนทางาน

28

ภาพกิจกรรม
ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน ได้ ดาเนินโครงการสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพแรงงานไทยใน สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี ประจ าปี งบประมาณ 2558 โดยนางกัญ จนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่ว ยทูต
ฝ่ ายแรงงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ด าเนิ น การฝึ กอบรมอาสาสมัค รแรงงาน จากนัน้ ได้ จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมหลัก สูต รวิ ช าชี พ
การแกะสลักผักผลไม้ ในหลายรัฐทัว่ เยอรมนี ซึง่ การฝึ กอบรมดังกล่าวได้ รับความสนใจจากแรงงานไทยเป็ นอย่างมาก
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Nürnberg

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Braunschweig

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ณ เมือง Kassel
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ใคร... ทาอะไร... กับใคร... ที่ไหน... อย่างไร...

นางกัญ จนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่ ว ยทูต ฝ่ ายแรงงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ได้ เ ดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสถาน
ประกอบการและแรงงานไทย ร้ านอาหาร Sarocha เมือง Nürnberg ร้ านอาหาร Bann Thai เมือง
Stralsund ร้ านนวดไทย Lotus Balance เมื อง Braunschweig ร้ านอาหาร Mee Chok และร้ าน
นวดสปาไทย Thai-Launge-Spa GmbH เมื อ ง Bremen เพื่ อ เป็ นการสร้ างขวัญ ก าลัง ใจให้ แ ก่
แรงงานไทย โดยได้ สอบถามความเป็ นอยูร่ วมถึงให้ คาแนะนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน ได้ ดาเนินโครงการฝ่ ายแรงงานฯ บริ การทัว่ สหพันธ์ ฯ ในรัฐ Bremen, รัฐ SchleswigHolstein และรัฐ Mecklenburg-Vorpommem ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2558 โดยได้ พบปะแรงงานไทย/ผู้ประกอบการและแกนนา
อาสาสมัครแรงงานไทย ในรัฐดังกล่าว ทังนี
้ ้ มีกิจกรรมการให้ ข้อมูลด้ านการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน การให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาแรงงาน
เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกระทรวงแรงงานโดยฝ่ ายแรงงานฯ การเผยแพร่ความรู้
ด้ านกฎหมายแรงงาน และข้ อกฎหมายต่างๆ การรับทราบปั ญหาและสภาพความเป็ นอยู่ของแรงงานไทยในสหพันธ์ อีกทังยั
้ งเป็ นประธานมอบ
เกียรติบตั รแก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมภาษาเยอรมันทาง หัตถเวช ที่ เมือง Lübeck ด้ วย
วารสาร
เพือ่ นคนทางาน
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กาหนดการกงสุลสัญจรปี 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน มีกาหนดจัดกงสุลสัญจร
ในปีงบประมาณ 2558 ครั้งถัดไป ดังนี้
วันที่ (Datum)
23 พฤษภาคม 2558
23. Mai 2015
um 08.30-16.30 uhr.
6 มิถนุ ายน 2558
06. Juni 2015
um 08.30-16.30 uhr.
20 มิถนุ ายน 2558
20. Juni 2015
um 08.30-16.30 uhr.

เมืองและสถานที่ (Stadt und Ort)
บีเลเฟลด์ (Bielefeld)
Bürgerinitiative Bürgerwache e.V.
Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld
ฮันโนเวอร์ (Hannover)
วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์
Wat Dhammavihara Hannover
Am Ahlemer Turm 3, 30453 Hannover (Ahlem)
ฮัมบูร์ก (Hamburg)
Gemeindehaus Wandsbek
Schloßstr. 78, 22043 Hamburg

